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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T.B.M.M, Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı, 
İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç, İslam Konfe

ransı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi 
toplantısı ve 

Antalya Milletvekili Üımıit Halûk Bavulken de, 
Limn'i ve Semadirek adalarıyla onilki adanın gayri 
askerî statüleri; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 

Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmail Özdağ-
lar'ın, 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin, 

Kore ve Japonya'ya gidecek olan Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Su-
di Türel'in, 

Fransa'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrern Taşçıoğlu'nun, 

Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına 
Devlet Bakam A. Mesut Yilmaz'ın ve 

Hollanda'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına, Devlet Bakara Kâzım Oksay'ın; 

Vekilik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu, 

21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanunun
da Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Madde 
Eklenmesi Hakkında 3072 numaralı Kanunun bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi de Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sürelerde izin verilmesi kabul edildi. 

Birlikte görüşülmesi kararlaştırılan : 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 11 arkada

şının, Muğla İli Türkevleri Köyünde kurulması dü
şünülen Kemerköy Termik Santralının çevreye ve tu
rizm sektörüne verebileceği zararları tespit etmek 
amacıyla (10/4) ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar ve 12 
arkadaşının, Muğla İlinde kurulması düşünülen Ke
merköy Termik Santralının çevreye ve turizm sek
törüne verebileceği zararları tespit ötmek amacıyla 
(10/5); 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca birer Meclis Araştırması açılma
sına dair önergelerin öngörüşmeleri yapıldı; Meclis 
Araştırması açılması reddedildi. 

istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hüküme
te intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin (6/147) 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı Kâzım Oksay ve 

istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, işçi çıkarıl
masının serbest bırakılması nedeniyle çalışanların 
mağduriyetlerinin önlenmesi için tedbir alınıp alın
madığına ilişkin (6/216) sözlü sorusuna da Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli; 

412 
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Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169) esas 
numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi ve ilgili ba
kan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın (6/187) ve 
izmir Milletvekilli Rüştü Şardağ'ın (6/218), 
Eses numaralı sözlü soru önergeleri soru sahipleri 

izinli olduklarından, 

Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in (6/189) ve 
istanbul Milletvefcii Bilâl Şişman'ın (6/203), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 
Erzurum Milîetvekilii Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/211), 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un. (6/212), 
Sürt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Oeylan'ın 

(6/214) ve 
Ankara Milletvekili ismail Saruhan'ın (6/217); 

Tasan 
1. — ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı (1/627) 

(Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - Balya ilçesindeki kurşun madeni arama ça-

Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlü'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, görüşülmesi 
ertelendi. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 
Tarım Reformu Kanunu Tasarısının (1/621) (S. Sa
yısı : 168) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

22 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.15te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Hatay 

Cemal Özbilen M. Murat Sökmenoğlu 

lışmalarına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergemi (7/279) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.11.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, TRT Kurumu personelinden bazılarının intibak
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/280) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.11.1984) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22.11.1984 Perşembe 

- 4 1 3 — 
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BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanveKM Ledin Barlas 
KÂltP ÜYELER : Mustafa Murat Sökhıemoğîu (Hatay), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

>BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Çorum Milletvekili M. Besim Göçer'e kadar yok
lama yapıldı.) | 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Diyarbakır'da halkın kömür temininde çektiği sı
kıntılar konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündemimizdeki konuların görüşül
mesine geçmeden önce gündem dışı iSayın Mahmud 
Altunakar'a söz vereceğim. 

Sayın Altunakar, Diyarbakır'da kömürün teminin
de çekilen zorluk ile halkın düştüğü sıkıntı hakkında 
konuşacaktır. 

Sayın Altunakar, 'buyurun; süreniz beş dakikadır 
ve lütfen konuşmanızı bu süre içinde bitiriniz. 

MAHMÖD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, Ali Meclisin değerli azaları; arzı hür
metler ederim. 

Değerli milletvekilleri, Diyarbakır'da bir mesele 
vardır. Halen Diyarbakır'da bir hadise cereyan etmek
tedir. Diyarbakır, Diyarbakır olalı böyle naçar kal
mamış, ihmal edilmemiş, himayesiz ve sahipsiz kalma
mıştır. 

'Eveit, Diyarbakır'ın dertleri çeşitlidir, ıstırapları müz
mindir, karşılaştığı müzayakanın kaynağı muhteliftir 
alma, bulgun olduğu gibi, topyekûn şehirîisıiyle, kasaba-
lılsıyla, köylüsüyle kaderi mialkus «aliline terk edilme
miştir. Yaşanmakta olan müşküllerin, sıkıntıların ve 
çaresizliğin meydana getirdiği hazin tablonun içinden 
numuneler alarak sual takriri haline ifrağ etmek su
retiyle üç hafta huzurunuzda Meclisi Âlinin günde- ! 

ıBAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır, görüş-
«melere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

mini işgal ettiğim yüksek malumlarıdır; fakat bugün 
arzı ifadeye çalışacağım mevzuun tezahürü, tarihî li
kaydın karşısında basit görülebilir. Ancak meselenin 
mahiyeti, şümulü ve ebadı aynı' sakan zihniyetin fütur
suzluğu bakımından emsal teşkil ettiği nazardan âri 
kalamaz. . 

Muhterem milletvekilleri, hastasıyla, yataktaki lo-
husa ile, çocuk ve ihtiyarı ile, hatta bir vilayet halkı
nın bütün fertleri ateşşiz, yakacaksız, mahrulkatsız bı
rakılamaz. Ne yazık ki, idare atıl kalmıştır. Ted
bir ve teşebbüsler akim bırakılmıştır. Tahminler ha
yal olmuş, takdirler ise ümitsizlik doğurmuştur. Bu 
zaaf ve naçar olmanın mesulü ve yegâne mesulü Hü
kümettir. Hükümetin politikadaki yanlış takdir ve te-
lakkisidir. Çünkü Hükümetin, Devleti teşkilde müşah
has ve teimsilî unsur olan faaliyet ve tasarruflarıyla 
Devlete nema değil, tahakküm esasına müstenit mün
hasıran şahsî ve zümrevî bir zihniyetin zebunu haline 
inkılap ettiğini esefle müşahede ediyoruz. Neticesi va
him bu tutumdan cesaret alan belediyeler, daha hiz
met vermeden ücretlerini pervasızca net olarak 800 
bin lirava ve şahıslarına senelik 5 milyon lira tahsisat 
ayırdıklarını, âdeta kahramanlık mesabesine çıkarmış
lardır. Diyarbakır'da vaki bugünkü yakacak mahru
miyetini aynı zihniyet ve keyfî tasarrufun cümlesin
den addetmek gayet tabiîdir. 

Muhterem milletvekilleri, hadiseye gelince : Di
yarbakır şehir merkezinin yıllık kömür İhtiyacı 56 

— 414 — 
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bin tondur. Bunun 3 200 tonunun Zonguldak'tan, 15 [ 
'bin tonunun Seyitömer'den, 2 bin tonunun Tunçbi-
lek'ten, 25 bin tonunun Göynük'ten, 3 'bin tonunun Şi'r- | 
nak'tan, 1 OCO tonunun Silopi'den, 5 152 tonunun da 
Gölbaşı • Adıyaman'dan 'temin edilmesi düşünülmüş
tür. Bugüne kadar ise 2 065 tonu Zonguldak'tan, 300 
tonu Seyitömer'den, 350 tonu Tunç'bilek'ten, 5 152 
tonu Gölbaşı - Adıyaman'dan olmak üzere ceman 
9 867 ton kömür alakalılarca tesellüm edilmiştir. Baş
langıçta, sadece Gölbaşı - Adıyaman'dan nakledilen 
kömür tevzi edilmiş olup, ancak yanımadığı için bu 
kömür, teslim alanlar tarafından ya idareye iade edil
miş veya kullanmaya terk edilmiştir. Bu çıkmazdan 
kurtulmak için çare olarak, yüzde 50 Gölbaşı, yüzde 
30 Seyitömer, yüzde 20 Zonguldak kömürleri karış
tırılarak kullanılır hale getirilmesi düşünülmüş ise de, | 
beklenilen neticeyi vermemiştir. I 

Ancak, madalyonun diğer tarafına baktığımız za
man alenî ve ısrarla söylenilen şunlardır : Gölbaşı -
Adıyaman ocaklarının maliki ve istihsali yapan Nu
rettin Soyhan isimli zat, halen Malatyaspor Kulübü 
Başkanı ve Sayın Özal'ın yakını olmaktadır. Çıkarıl
makta olan kömür yanma kabiliyetinden mahrum ol
duğu için, bu kömür Malatya ve Adıyaman'da sarf 
edilmemektedir. Vilayetlerde ise Zonguldak kömürü 
kullanılmaktadır. Nurettin \Soyhan, 5 bin tonu hibe 
olmak üzere Diyarbakır Belediyesiyle 100 bin ton sa
tış üzerinde mutabık 'kalmışlardır. 

16 Kasım 1984 tarih ve 4506 sayılı Güneş Gazete
sinin 4 üncü sayfa 7 nci sütununda Diyarbakır Bele
diye Reisi Nurettin Dilek'in münderiç beyanatına gö- I 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI j 

1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, mil
lî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ce
vabı (6/169) 

"BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

' 1 inci sırada istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın 
sözlü sorusu vardır. 

Cayın İbrahim Ural, burada mı efendim?. Burada. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

— 415 
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re, 150 milyon liranın Maliye Bakanlığı tarafından 
fakirlere yakacak yardımı için tahsis edildiği bildiril
mektedir. Adıyaman'dan hibe olarak verilen 5 bin ton 
kömürün 1 000 tonunun fakirlere ücretsiz olarak da
ğıtılmak istendiği ve ayrıca apartman binalarına tah
sis edilip geri iade edilen kömürlerin de fakirlere da
ğıtıldığı, dolayısıyla Maliyeden tesellüm edilen 150 mil
yon liranın akıbeti israfla sorulmaktadır. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, toparlayınız Saym 
Altunakar. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devaımla) — Bitiri
yorum efendim. 

Adıyaman - Gölbaşı kömürünü teslim alıp geri ia
de eden ANAP'lı hemşerilerimize yanma kabiliyetini 
haiz evsaflı kömürün tahsis edildiği, ancak ANAP 
hamisinde aynı şehirde yaşayan vatandaşlara yeni kö
mür verilmediği büyük 'bir asabiyet ve infial içinde 
ifade edilmektedir. Her ne kadar Adıyaman kömürü
nün yaş olduğu için yanmadığı, kuruduğu takdirde 
yanacağı bizzat sayın vali tarafından ifade edildiyse 
de, gördüğüm kümelerde mevcut kömürün yaş olma
dığını, bilakis taş ve toprak ihtiva ettiğini müşahede 
ve tespit ettim. 

Netice olarak; ani soğuklar 'başlamadan muhtaç 
olana kömürün temini, adil ve sistemli kömür nakil 
ve tevzii için Diyarbakır'da kömür işletme idaresinin 
teşkili, dedikoduları önlemek için belediye ve alakalı
lar hakkında tahkikat açılması hususunu Hükümetten 
istirhamımla hürmetlerimi arz ederim efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

VE CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Ural 
tstan'bul 

Son zamanlarda gerek Türkiye'de, gerekse Türkiye 
dışında ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren bir dlizi olay
lar cereyan etmektedir. 

1. Son günlerde dış ülke vatandaşları arasında 
Ağrı Dağına olan ilgi. artmış gözükmektedir. Resmî 
yollarla gelenlerin dışında, İngiltere'den geldiği iddia 
edilen bir kişinin silahla yaralanmış olarak bulunduğu 
basında yer almıştır. Bu esrarengiz yaralı kişiyi 'almak 
üzere Türkiye'ye bir uçak gönderildiği anlaşılmakta-
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dır. Bu esrarengiz kişi kimdir?. Kim, nasıl yaralamış
tır?. Bu kimseyi almak üzere dışarıdan gelen uça
ğa kim izin vermiştir?. Bu uçak kabotaj hakkımızı çiğ
nemiş midir?. 

2. ABD'nin Türkiye'ye yapmakta olduğu askerî 
yardımı azalttığı belMlhıektedir. Bu azaltmanın se
bepleri nelerdir?, ©u husus Türk Hükümetine açıklan
mış mıdır?. 

3. Lozan Antlaşmasının Ege Denizindeki Oniki 
Adaların statüsüne ilişkin hükümlerinin Yunan Hükü
metince ihlal edildiği ileri sürülmektedir. Bu doğru 
mudur?. Doğru ise ne gibi tedbirler alınmıştır?. 

4. Son zamanlarda Iarfc ve İran'da üstlenen ayrı
lıkçı grupların Türkiye aleyhine eylemlerde 'bulunduk
ları ileri sürülmektedir. Bunların doğruluk derecesi ne
dir?. Bu konuda ne gibi tedbirler alınmıştır?. Bunların 
arkasında devletler var mıdır?. 

5. Bulgar Hükümetinin son günlerde Bulgaristan' 
daki Türk soydaşlarımız üzerindeki baskılarını artır
dıkları ve adlarım, dinlerini değiştirmeleri için zor
landıkları ileri sürülmektedir. Bu iddialar doğru mu
dur?. Doğru ise ne gi'bi tedbirler alınmıştır?. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Gaym Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Ural'ın, dış 
münasebetlerimizle ilgili 5 ayrı hususta bilgi talep 
eden sözlü soru önergesini cevaplandırmak için hu
zurlarınızdayım. 

ıSayın Ural ilk olarak, Ağrı Dağına yabancıların 
artan ilgisinden bahisle, mezkûr mahalde cereyan et
tiği ifade olunan bir olay hakkında malumat iste
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Ağrı Dağına tırmanma 
izni talepleri, yurt dışında büyükelçiliklerimiz kana
lıyla; yurt içinde ise, yabancıların vatandaşı oldukları 
ülkenin Ankara'daki büyükelçiliği veyahut Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızdan belgeli turizm ve seyahat 
acenteleri vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına iletilmekte, 
bu müracaatlar Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Ba
kanlığı, Millî Eğitim Gençlik ve "Spor Bakanlığı ilö 
MİT Müsteşarlığının da mütalaalarına sunulmakta
dır. 

İçişleri Bakanlığımız, mezkûr Devlet birimlerinin 
görüşlerini de nazara alarak, müracaatları karara bağ
lamakta; tırmanma izni verilmesi halinde keyfiyeti 
Ağrı Valiliğine ve diğer ilgili makamlara bildirmek
tedir. $ayın Ural'ın önergesinde atıfta bulunduğu In-
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giliz uyruklu şahsın, Ağrı Dağına tırmanma izni istih
salini teminen Dışişleri Bakanlığına intikal etmiş bir 
talebi mevcut değildir. 

İçişleri Bakanlığımızda mevcut bilgilerden, filhaki
ka, Ağustos sonunda Kars'ın İğdır İlçesi, Karhan Yay
lası civarında bir 'frıgiliz turistle, biri 1972, diğeri 1966 
doğumlu İki vatandaşımız arasında, İngiliz'in yaralan
ması ile sonuçlanan ıbir anlaşmazlığın cereyan ettiği 
anlaşılmaktadır. Vaka yargı mercilerine intikal etmiş 
ve turisti yaralayan iki sanık tutuklanmış olup, adlî 
işlemler halen devam etmektedir. 

Türkiye'de hastalanan veya yaralanan yabancılar, 
30 Nisan 1956 tarihli Avrupa Tarifesiz Hava Servisi 
Sözleşmesi gereğince, özel bir uçakla yurdumuzdan ay
rılabilmektedirler. Mezkûr sözleşme uyarınca özel 
uçaklara gerekli uçuş İzni Ulaştırma Bakanlığınca ve
rilir. Bu çerçevede yapılan hasta veya yaralı nakille
rinde tabiatıyla kabotaj hakkının İhlali söz konusu 
değildir. 

Değerli üyeler, Sayın Ural önergesinde ikinci ola
rak, Amerika Birleşik Devletlerinin ülkemize yaptığı 
askerî yardımın azaltıldığını öne sürmekte; bunun se
beplerini ve Hükümetimize bu hususta izahat verilmiş 
olup olmadığını sormaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, Amerika Birleşik Dev
letleri bu yıl ülkemize yaptığı yardımı hem toplam 
olarak artırmış, hem de kompozisyonu itibariyle iyi
leştirmiştir. Filhakika, geçen yılki yardımın toplam 
miktarı 856 milyon dolar iken, 1985 Malî Yılında ala
cağımız yardım toplamı 879 milyon dolara ulaşmak
tadır. Askerî hibe yardımı, geçen yıla kıyasla 130 mil
yon dolara, iktisadî yardımın hibe bölümü de 75 mil
yon dolardan 90 milyon dolara yükseltilımliştir. 

Geçen yıl hibe dışında kalan askerî yardımın ta
mamı piyasa faizi/üzerinden FMS kredisi olarak veril
mişti. Bu yıl ise hibe 'dışında kalan FMS kredisinin 
sadece yarısı piyasa faiziyle, diğer yarısı ise düşük 
faizle verilmektedir. Askerî eğitim programları için ön
görülen miktarda da artırma yapılmıştır. Bu bilgilerin 
sayın soru sahibimi tatmin edeceğini ümit etmekteyim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sa
yın Ural önergesinde üçüncü olarak, oniki adanm 
statüsüne değinmekte, bu statünün Yunan Hükümetin
ce ihlal edildiğini ifadeyle, keyfiyet doğruysa, ne 
gibi tedbirler alındığını sormaktadır. 

Osmanlı Devletinin Trablusgarp Harbini sona 
erdiren 17 Ekim 1912 tarihli Uşi (Ouchy) Andlaş-
masıyla İtalya'ya terk ettiği oniki ada, Yunanistan'a, 
İtalya ile İkinci Dünya Savaşı galipleri arasında im-
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zalanan 10 Şubat 1947 tarihli Paris Barış Andlaşma-
sıyla verilmiştir. Bu Andlaşimanın 14 üncü maddesii, 
söz konusu adaların Yunanistan'a devrini, «Silahsız-
iandırılmaları ve silahsızlandırılmış vaziyette tutul
maları» şartına 'bağlanmıştır. 

Yunanistan'ın, Paris Barış Andlaşmasmın aksi yön
deki hükmüne rağmen 1960'lardan itibaren Ege'deki 
diğer adaların yanı sıra oniki adayı da silahlandır
mak yolunda çeşitli adımlar attığı doğrudur. 

Türkiye, 'Ege'deki statükonun 'bu şekilde ihlalinin 
iki ülke arasında mevcut hak ve çıkar dengesini et
kileyeceğini ve tarafımızdan kabul edilmeyeceğini her 
vesileyle açıkça 'belirtmiştir. Yunanistan'ın bu konu
da uluslararası bir sorumluluk altında olduğu kuş
kusuzdur. 

IBu vesileyle şu hususa yeniden işaret etmek ye
rinde olacaktır : 

Yunanistan, Lozan Andlaşması uyarınca gayri 
askerî statüde tutmakla yükümlü bulunduğu Linini 
Adasının da NATO tarafından Ege Denizinde dü 
zenlenen ortak tatbikatlara dahil edilmesini istemek
te, hu suretle adanın belirtilen statüsünü aşındırma
ya çalışmaktadır. Bu nokta üzerinde de hassasiyetle 
durmakta ve NATO makamlarını bu konuda sürek
li uyarmaktayız. 'Nitekim NATO, Yunanistan'ın bu 
hukuk dışı taleplerine bugüne kadar itibar etmemiş
tir. 

Mühtereim milletvekilleri, Sayın Ural'ın önerge
sinde temas ettiği 4 üncü husus, ayrılıkçı terörist grup
ların Türkiye'yi hedef alan faaliyetlerine ilişkindir. 

'Bu konuda *da son müessif hadiseler sebebiyle 
bizzat (Sayın 'Başbakan tarafından Yüce Meclise bil
gi sunulduğu cihetle maruzatım çok kısa olacaktır. 

Ayrılıkçı unsurların sınırlarımız ötesindeki bölge
lerde gizlice tesis ettikleri kamplarda üslenmiş ol
maları, bunlara karşı Türkiye içlinde girişilen operas
yonları mahdut neticeli 'bırakmaktadır. 

Yakın ilişkiler içerisinde bulunduğumuz komşu
larımız İran ve Irak'ın, ülkemize yönelik bu faaliyet
lere destek olduklarını düşünemeyiz. Yalnız, saldırgan 
ayrılıkçı gruplar, komşularımızın topraklarında yu
valanmışlar ve buraları tedhiş hareketlerinin merkez
leri olarak kullanır duruma gelmişlerdir. Dolayısıyla 
ülkemiz içinde en etkin tedbirler alınmakla beraber, 
mezkûr grupların komşularımızın topraklarındaki 
faaliyetlerine engel olunamaması, 'bu yoldaki gayret
lerimizden tam sonuç alınabilmesini aksatmaktadır. 

Bu ülkelerin, aralarındaki savaş sebebiyle ayrı-
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likçı unsurların barındıkları bölgeleri kontrol altında 
tutmakta güçlük çektikleri bilinmektedir. Bununla be
raber, söz konusu unsurların faaliyetlerinin önlenme
si için bu ül'keler nezdinde gerekli bütün girişimler 
yoğun biçimde yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Ural'ın öner
gesindeki 5 inci sual, Bulgaristan'daki soydaşlarımı
zın durumlarıyla ilgilidir. Sayın Ural'ın temas ettiği 
ve son zamanlarda Bulgaristan'daki soydaşlarımızın 
üzerindeki baskının arttığı yolunda haberler filhaki
ka Hükümetimize de ulaşmaktadır. Bu yoldaki haber
ler üzerinde hassasiyetle durulmakta ve mesele tara
fımızdan ciddiyetle takip edilmekte; soydaşlarımızın 
durumlarıyla ilgili endişelerimiz hakkında gerek dip
lomatik kartaldan, gerekse yüksek seviyeli temaslar 
sırasında Bulgar yetkililerinin dikkati çekilmektedir. 

Yüce Meclise arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İbrahim Ural, konuşmak ister misiniz?. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — İzninizle Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ural. 
İBRAHİM URAL (ktanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın verdiği izahata te
şekkür ederim. Amacım, Hükümete bu konularda bir 
açıklama yapma 'imkânını vermekti; bunu sağlamış 
bulunuyorum, tekrar teşekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz son zamanlarda Ağrı Dağına gerçek
ten büyük bir ilgi başlamıştır. Bu ilgi sebepsiz değil
dir. Hepiniz tarih okumuşsunuzdur, hepiniz bilirsiniz; 
Ağrı Dtiğının Ermeni iddiaları içinde önemli bir yeri 
vardır, inanç noktasında önemli bir yeri vardır. Ağrı' 
nın önemli bir yeri vardır. Onun için bu noktada her
kesin hassas olmasını temin etmek için böyle bir 
soru sorma ihtiyacını duydum. ^ 

Son zamanlarda oraya ilgi başladı; peşi peşine 
gelen bir sürü heyetler oldu, bu heyetlerin gazeteler
de birbirini nakzeden bir sürü sözleri geçti. Bunların 
hepsini okumuşsunuzdur; 'komisine göre Nuh'un Ge
misi bulundu, kimisine göre taş parçaları Nuh'un Ge
misi diye götürüldü ve nihayet 'Bakanlık olaya el koy-
tmak suretiyle bu söylentileri gün ışığına çıkardı, bun
ların Nuh'un Gemisi olmadığı meydana çıktı. 

Yine gazetelerde okumuşsunuzdur, uzaya fırlatılan 
mekik vasıtasıyla aşağı yukarı Ağrı Dağının bütün ke
sitleri tek tek tespit edilmiştir. 

Bütün bunlar, ister istemez, insanın aklına bazı 
konuları getiriyor. 
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Biz ANAP'lı 5 milletvekili arkadaşımla beraber 
NATO Kuzey Atlantik Asamblesinin Brüksel'deki 
toplantısından yeni döndük. Gerçekten Türkiye'ye yö
nelen 'birçok tehditler var. Bu tehditler, geçen günkü 
grup namına yaptığım konuşmamda da belirttiğim gi
bi, komşulardan ve birtakım müttefik devletlerden 
gelmektedir. Nitekim orada yaptığımız konuşmalar
da, bu tehlikenin Suriye'den, Bulgaristan'dan, Rus
ya'dan ve özellikle, ismini zikretmemekle beraber Yu
nanistan'dan geldiğini söyledik, 

Yunanistan son zamanlarda kendini haklı çıkaran 
birtakım beyanlarda bulunmaktadır. Limni konusu 
özellikle bunların başında gelmektedir. Dikkatinize 
sunmak istediğim bir konu var, o da şudur : Yeni 
NATO Genel.Sekreteri göreve başladıktan sonra Lim
ni konusu daha çok gündeme gelmiştir. Eskiden bu 
kadar gündemde, değildi. ANAP'lı milletvekili arka
daşlarımla yine üç-dört ay evvel yaptığımız bir ge
zide hu 'biraz daha gizli görüşülen bir konu halinde 
idi, son gittiğimizde biraz daha açık konuşulur hale 
geldi; komisyonlarda konuşuldu, genel kurulda ko
nuşuldu. Gerçi Genel Sekreterin yaptığı konuşmaların 
hepsi de 'bizim aleyhimizde değildi, hatta ne lehimiz
de, ne aleyhimizde idi; iki tarafı da tatmin ©deeeK 
şekildeydi; fakat hu konuda bazı gelişmeler olduğu
nu; bilhassa Genel Sekreterin gelişinden sonra bazı 
gelişmeler olduğunu söylemek durumundayım. 

Yine bu arkadaşlarımızla (beraber bulunduğumuz 
dönemde Asamblede verdiğimiz bir önerge var. Bir 
terörizmin, özellikle enternasyonel terörizmin telini 
konusunda gerek politik komisyonda ve gerekse genel 
kurulda ittifakla kabul edilen bir tasarı var. Burada 
okumak istemiyorum. Yalnız onu bir önerge ile Baş
kanlığa sunacağım. Gerçekten Meclisin de huna gö* 
re bir karar almasını ve bütün dünya milletlerinim par
lamentolarına 'bildirmesi halinde Türkiye için bazı 
müspet neticeler alacağımızı zannediyorum. İlk defa 
bütün NATO müttefik devletlerinin delegelerinin ittifa
kı ile böyle 'bir karar alındı. Bu karar, artık özellikfe 
Hükümet seviyesinde bir müessesenin kurulması su
retiyle terörizmle mücadele edilmesini öngören bir 
karar suretidir, o halkımdan çek önemlidir. Eğer 
Hükümet bunu esas alıp 'böyle bir çalışma yaparsa, 
zannediyorum bizim için faydalı olur. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 

2. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so^-
nuçlarma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölü
münün 2 nci sırasında bulunan, Zonguldak Milletve
kili İsa Vardal'ın sözlü soru önergesi, soru sahibi 
izinli olduğu için ertelenmiştir. 

3. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunster'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada bulunan, Rize Mil
letvekili Turgut Halit Kunter'in sözlü soru önergesi, 
bir hafta mehil verilmiş olduğu için ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'in, mo
dem matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada bulunan 'istanbul Mil
letvekili Bilâl Şişman'ın sözlü soru önergesi, 3 hafta 
mehil verilmiş olduğu için ertelenmiştir. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, A.B.D. Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
beyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir beyanatına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Hilmi Naibantoğlu burada *mı efendim?. 
Burada. 

Sayın (Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. —- Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un köy öğ

retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, köy öğretmenlerinin mahrumiyet zam
mına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bahriye Üçok?... Ydk. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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7. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lariın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larından kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Atodürrezak Ceylan'ın, Türkiye Elektirik Kuru
munun enerji nakil hatlarında 'kullanacağı ağaç direk 
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Abdürrezak: Ceylan?... Burada. 
«ayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh

tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (61217) 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar o ğlu7nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki kanun teklifi Komisyona verilmiş; 
fakat henüz dönmemiş olduğundan geçiyoruz. 

2. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sa
yısı :168) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan, 168 sıra sayılı; 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Ta
rım Reformu Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelere başlamıştık ve Komisyon Başkanı konuş
masını yapmıştı. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı, 26.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı, 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(1) 168 S. Sayılı Basmayazı, 21.11.1984 Tarihli 
28 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 8 İnci sırada, Ankara Milletvekili 
İsmail Saruhan'ın, İhtira 'Beratı Kanununun değişti
rilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

Sayın İsmail Saruhan?... Burada. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yok. 
Bakan olmadığından ertelenmiştir. 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada bulunan, İzmir Mil
letvekili Rüş'tü Şardağ'ın, sözlü sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Şimdi, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na Sayın Etftuğrul Gökgün'e söz vereceğim. Sayın 
Gö'kgün, buyurunuz efendim. 

Sayın Göklgün, süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA BRTUĞRUL GÖKGÜN 

(Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; Sulama Alan

larında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu Tasarısı hakkında Milliyetçi Demokrasi 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Konuşmama başlarken hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Cumhuriyetin Ikurulduğu günden beri gündemde 
ibulunan tarım sorunları henüz halledilememiş, bir 
çözüme ulaştırılamamıştır. 

Tarımın temel unsuru topraktır. Toprak olmadığı 
takdirde tarımsal üretim yapmaya imkân yoktur,-
Bir yandan da toprak olmazsa orman da olamaya
caktır, mera da olamayacaktır. O halde tarımın te
mel unsura topraktır. 

Toprak konusu, 1945 yılında Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu Ka
nunla, 22 milyon dekar arazi 430 bin çiftçi ailesine 
dağıtılarak sorunun çözümüne çalışılmıştır. 

Bu arada. tarımsal üretimi artırmak üzere, ma
kineli ziraata geçme çabalan neticesinde traktörün 
çiftçilerin eline geçmesi nedeniyle meraların sökül
mesi, kısmen ormanların tahribi sonunda tarımsal 
alan 1*1 - 12 milyon hektardan 27,7 milyon hektara 
çıkarılmıştır. 
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»Bu çalışmalar sonunda, Cumhuriyetin ilk yılların
da 4 veya 5 milyon ton olan hububat 18 - 20 mil
yon tona çıkarılmış, 50 bin ton olan şeker üretimi 
800 bin ton veya 1 milyon ton civarına ulaştırılmış
tır, 30 - 40 bin ton olan likit yağ miktarı da 160 bin 
tona, hatta biraz daha fazla rakamlara ulaştırılmış
tır. 

Şimdi, yapılan araştırmalara ve gözlemlere göre, 
TüfkiyeVle artık tarıma tahsis edilecek arazinin kal
madığı kanaati yaygındır. Dağıtılan arazilerin hudut
larının sonuna gelindiği; o halde, dağıtılacak arazi 
bulunmadığına göre, Ibirim alandan alınan ürünün 
miktarının fazlalaştırılması için çaba sarf edilmesi 
gerektiği 'herkesçe bilinmektedir, 

Gerçek tamamen bu olmamakla birlikte, burada 
şu konulara da önem verilmesi gerekir: Bugün or
man sahalarının miktarı 22 milyon hektardır. 1982 
yılında kabul edilen Anayasamızın 170 inci mad
desine göre, 1981 yılına kadar orman vasfını kay
betmiş arazilerin hudutları henüz tespit edilememiş
tir; bu büyük bir problem olarak karşımızda dur
maktadır. Bu hudutlar tespit edilmediği takdirde ge
lecek nesiller, orman vasfını kaybeden alanların ne
den tarıma tahsis edilmediğine, ve topraksız çiftçi 
ve köylü ailelerinin meden mağdur edildiğine dair 
bize sorular soracaklar ve ibizi iyi anmayacaklar-
dır. Öncelikle tarımın sorunlarını düşünürken or
man - köylü münasebetlerinin en önce ele alınma
sı gerektiği kanaatindeyim. 

'Bunun yanında 23 milyon hektar mera' arazisi 
var. Bu arazide rasyonel metotlar kullanıldığı tak
dirde bir miktar daha tarıma tahsis edilecek alan 
elde edilebileceği, ormanla birleştirildiği zaman, 
bugün 27,7 milyon hektar olan tarımsal alanın bir 
miktar daha köylü ve çiftçi lehine genişletilebilece
ği görüşündeyiz. 

Tarımsal sorunlar bununla da bitmiyor. Ürünün 
artırılması için müteşebbis durumunda bulunan köy
lü ve çiftçilerin eğitilmeleri sorunları var. En son 
tekniğe göre toprağın işlenmesi ve en son hududa 
kadar ürünün artırılmasına çalışılmalıdır. Toprak da
ğıtmak; köylüyü, çiftçiyi toprağa sahip kılmak üre
tim değildir. Toprak üretimin kendisi değildir. Üre
tim denince; toprakla birlikte toprağa sahip olan ve
ya herhangi bir şekilde kiracı veya ortakçı olarak 
toprak üzerinde çalışan kişinin emeği, sermayesi, bil
gisi, tecrübesi ve ıbunun yanında teknoloji birleşti
rildiği takdirde tarımsal üretim tahakkuk eder. Yal
nız toprak üzerinde durulmakla tarımsal üretimin 
artırılması mümkün değildu-j; 

Topraktan sonra ele alınacak üretim artırma 
faaliyetleriyle (birlikte toprak konusunun hepsi bir 
reform hareketiyle düzenlenebilir. Anayasamızın da 
emridir; bir reform kanununa şiddetle ihtiyaç vaı-
dır. Reform kanunu tarımın en ciddî konusudur. Bu 
konuya geniş çapta değer verip, ciddiyetle ele alıp; 
bilimsel araştırmalarla, gerçeğe yakın istatistiklerle 
ve memleketteki örf ve âdetler de dikkâte alınarak, 
Anayasa ve diğer yasalar da dikkate alınarak mükem
mel bir tarım reformu yasası çıkarılması mümkün
dür; fakat şimdi huzurunuza getirilen 168 sıra sayılı, 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Ta
rım Reformu Kanunu Tasarısı... Şimdi, neden Sula
ma Alanlarında. Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu Tasarısı? Tasarının ismi üzerinde 
biraz durursak; bunun çok eksik olduğunu, Anayasa
nın emri doğrultusunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını kar
şılayamayacak derecede, muhtasar bir tasarı olduğu
nu görürüz. 

İsim üzerinde duralım : Burada Anayasanın emri 
Tarım Reformu Kanununun çıkarılmasıdır. Huzuru
nuza müzakere edilmek üzere getirilen tasarı ise, bir 
toprak reformu; hatta toprak reformu kanunu da de
ğil, Köylüyü ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
değiştirilmiş bir şeklinden ibaret. Şöyle ki : 

Tasarının ismini okuyalım; «Sulama Alanlarında 
Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
Tasarısı.» Sulama alanlarında arazi düzenlemesi... 
Arazi nedir burada? Arazi, tarımda kullanılan top
raktır. Buna arazi değil, toprak diyebiliriz. Bunun 
aksini iddia etmek mümkün değildir. Buradaki arazi 
topraktır. O halde ismi okuyalım : «Sulama Alanla
rında Toprak Düzenlemesine Dair Tarıı# Reformu 
Kanun Tasarısı.» 

Şimdi burada gerçek ortaya çıkıyor. Tasarıyı ha
zırlayıcı, tasarı sahibi burada toprak dağıtımını ta
rım reformu okrak kabul etmiş. Bu mümkün değil
dir. Bu «dair» kelimesi de bunu ifade ediyor. O hal
de, bu bir reform kanunu; yani toprak reformu ka
nunu oluyor; ama içeriğini incelediğimiz zaman, top
rak reformunun unsurları da eksik olduğu için, bu
na toprak reformu da diyemiyoruz. Bu isimde açık 
seçik bir sakınma, bir çekinme gözüküyor. 

Şimdi, bu isme göre tasarının 1 inci maddesini 
inceleyelim : «Bu kanunun amacı sulama alanları ile 
Balkanlar Kurulunca gerekli görülen alanlarda...» Bu 
düzenlemeye göre kanun, sulama alanlarını kapsı
yor; «sulama alanları» deniliyor. Fakat burada bir 
de, «Bakanlar Kurulunca gerekli görülen alanlarda» 
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deniliyor. Bunlar neresi oluyor? Sulanan alanların 
dışı ölüyor. Kanun sulama alanlarına ait olduğuna 
göre, Bakanlar Kurulu nasıl ölür da sulama alanları 
dışına taşar, buralara ait karar verir? Bu mümkün 
değildir. Tasarının ismi değiştirilirse 1 inci madde ile 
olan çelişki ortadan kalkmış olur. 

•Şimdi, «Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi
ne Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı» denileceği 
yerde, «Sulama Alanlarında Toprak Düzenlemesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı» denirse, yine 
de eksik kalır. O halde, «Sulama Alanlarında» tabi
rini buradan çıkarmak gerekir. «Türkiye'de Toprak 
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasa
rısı» denilseydi, 1 inci madde ile bir çelişki olmazdı 
ama, yine de yanlış olurdu; öyle de olsa, böyle de 
olsa yine yanlış. Burada Anayasanın emri, tarım re
formu kanununun çıkarılmasıdır; toprak reformu ka
nununun çıkarılması değildir. O halde biz şimdi ta
rım reformu kanununu değil, bir toprak reformu ka
nununu müzakere etmiş oluyoruz. 

Türk tarımının, Türk köylü ve çiftçisinin çok il
gilendiği, zaman zaman vatandaşların iki grup halin
de heyecandan dalgalandığı; bazı vatandaşlarımızın, 
malım - mülküm elimden gidecek, diye telaşlanıp 
üzüntüye kapıldığı, bazı vatandaşlarımızın da, bize 
toprak verilecek, diye umutlandığı ve toplumda bü
yük dalgalanmalara sebep olan bu tasarı, önemle ele 
alınmamıştır, önemi nispetinde ciddiye alınmamıştır. 
Eğer bu ciddiye alınmış olsaydı, bu kadar kısa bir 
müddet içerisinde, bir gün gibi bir müddet içerisinde 
kanun tasarısı alelacele komisyondan geçirilip, Mec
lisin gündemine alınmazdı; Vatandaşlarımızın mül
kiyet haklarıyla ilgili, miras haklarıyla ilgili çok önem
li bu konunun, vatandaşlarımızı çok tedirgin edebi
lecek veya bir kısmını çok sevindirebilecek olan bu 
konunun bir gün içerisinde alelacele getirilmesi bü
yük hatadır, buna ciddiyetle eğilinmediğinin ifade
sidir. 

Kanun tasarısı mülki yet ve miras hakkı ile ilgili 
olduğuna göre, Anayasamız da 35 inci maddesiyle 
mülkiyet ve miras hakkını teminat altına aldığına 
göre; bu kanun tasarısının maddelerinin Anayasa 
Komisyonunda görüşülmesi gerekirdi ve şarttı. Ana
yasa Komisyonu tarafından bu kanun tasarısı görü
şülmeden Genel Kurula getirilmiştir. 

Kanunun tatbik edilebilmesi için, inandırıcı ol
ması için, başarıya ulaşabilmesi için para lazımdır. 
Bu para Devletin parasıdır, dolayısıyla Plan ve Büt-

| çe Komisyonu ile de bu kanun tasarısı ilgilidir; fa-
I kat bu kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan 
I da geçirilmemiştir. Kanun tasarısı alelacele bir şe

kilde; sanki günler tükenecekmiş, sanki arkalarından 
I kovalayan varmış gibi alelacele Genel Kurula geti-
I rilmiştir. Bu sakıncalıdır, hatalıdır. Henüz milletvekil

leri bu tasarıyı okuma fırsatını dahi bulamamışlardır. 
j Okumak, şöyle dursun; bilimsel araştırma yapmak, 

kitaplar karıştırmak, bu tasarıyı memleket gerçekle-
I riyle karşılaştırmak imkânlarını dahi bulamamışlar-
I dır. Bu olay, Meclisin devre dışı bırakılmasına dair 
I çabaların bir devamından ibaret gibi geliyor insana. 

I Şimdi, Anayasa emri yerine getirilecek; 24 Kasım 
I tarihine kadar bir reform tasarısı Mecliste kanunla

şacak. Bu, Anayasanın emri. Güzel; iktidarı tebrik 
I ediyoruz. Bu emri yerine getirirken de bu kottuyu 

dikkatle ele alması, geniş zaman ayrıması ve her mil
letvekiline günlerce bunun üzerinde çalışacak imkân 

I ve fırsatı vermesi gerekirdi; ama bu haliyle şimdi bu 
I kanun tasarısı, Anayasanın emrini yerine getirirken, 
I dostlar alışverişte görsün kabilinden çıkacak bir ta

sarı olarak görünüyor. 

I Reform konusunun ciddiye alınmadığı, tasarının 
I maddelerini birer birer incelediğimiz zaman açıkça 
I görülecektir. Tasarının ciddiye alınmadığı konunun 

şurasından,da bellidir: 27,7 milyon hektar tarımsal 
I arzi mevcut, bunun ancak 3,3 milyon hektarı sulana

biliyor. Bu 3,3 milyon hektar arazinin içinden de Ba
kanlar Kurulunun -uygun görebileceği kışımı l(ki, ne 

I kadar miktarını uygun görecek, bu da belli değil) re
form olarak niteliyor. Bu rakamlar da bize, bu tarım 

I reformunun Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamayaca
ğını ve Anayasanın emrini tam anlamıyla yerine ge
tiremeyeceği kanaatini veriyor; gerçek de bu oluyor. 
Eğer bu tasarının ismi değişir, genel olarak tarım 
reformu kanunu denirse ve sulandırılmazsa, bunun 

i içerisinden su çıkarılırsa, o zaman bir miktar inan
dırıcı olabilir. Tarım reformu kanunudur, Bakanlar 
Kurulu uygun gördüğü yerde bunu uygular, köylü ve 
çiftçilere faydalı olur, tarımsal ürün artar; fakat bu 
haliyle ihtiyacı karşılaması mümkün değildir. 

Kanun tasarısını genel olarak incelendiğimiz za
man bütün yetkileri; mülkiyet ve miras hakkı da da
hil, kullanılacak bütün yetkileri Bakanlar .Kuruluna 

i veriyor. Bu çok sakıncalıdır. Her konuya Bakanlar 
Kurulu karar verirse, günün birinde başka konularda 
da karar vermeye kalkarsa, o zaman Anayasanın te-

[ minat altına aldığı birçok haklar tehlikeye girer. 
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Kanunlar, kararnamelerden ve yönetmeliklerden 
güçlüdür. Kanununu inceliyoruz, bütün maddeleriyle 
ilgili yönetmelikler var. Âdeta bir yönetmelik kollek-
siyonu ortaya çıkacak. Bu kadar muhtasar; ancak su
lanabilir yerlerde, Bakanlar Kurulunun karar vere
bileceği kadar ufak bir arazide yapılacak düzenleme
lerle ilgili çalışmalarda bir sürü yönetmelik... Bu da 
sakıncalıdır. 

Şimdi kanunun 1 inci maddesinin ı(g) bendindeki, 
millî güvenlik nedeniyle mülkiyet ve tasarruf şekille
rinde alınacak kararları iyi belirlemek için, millî gü
venlik hudutlarının belirlenmesi ve açıkça ortaya 
konması gerekir. Her konuda «Millî Güvenlik nede
niyle» dendiği zaman hepimiz hazır ol vaziyetinde 
dururuz, saygı duyarız; çünkü millî güvenliğimiz her 
şeyden, önce gelir. Ama bunun bir Bakanlar Kurulu 
tarafından kullanılışında, bir iktidar tarafından kul
lanılışında dikkatli olunması gerekir. 

Şimdi bir de «Kamu yararı» konusu var. Kamu 
yararının hudutları nelerdir, unsurları nedir? Bu be
lirlenmelidir. Her şeye «Kamu yararı» demek müm
kündür. Bu konunun kullanılışında da dikkatli bulun
mak, gerekli tarifeleri yapmak lazımdır. Bu yapılmadı
ğı takdirde günün birinde toplumları alakadar eden 
üzücü sonuçlar doğabilir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin (b) bendiyle, 5 inci 
maddesinin (b) ve (c) bendi, özel mülkiyetin kamulaş
tırılması esasını getirmektedir. Özel mülkiyet Anaya
sa ile teminat altına alınmıştır. Bunun devamı miras
tır. Miras ve mülk sahibi olma hakkı en iyi teminat 
altına alınmış maddelerden biridir. Şimdi burada ka
nun tasarısı, vatandaşın tapusunu delmek şöyle dur
sun, yırtıp atacak mahiyettedir. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, bir dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkan, 

Kamulaştırma devletin özel mülkiyete bazı şartlar 
altında müdahalesidir. IBU müdahale Anayasa ile il
gilidir. Bunun üzerinde durulması gerekir. 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci (a) fıkrasında, 
özel hukuk tüzelkişilerine ait tarım topraklarından o 
bölge için tespit edilen dağıtım normunun 10 katını 
aşan kısımları kamulaştırılır. denmektedir. Bu reform 
tasarısının uygulanacağı alan sulanan alanlardır. Bu
gün Türkiye'de en iyi dengeli bölgeler de sulanan 
bölgelerdir. Buralarda büyük çapta bir toprak den
gesizliği yoktur. Vatandaş mülküne sahiptir. Bunun-
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la gurur duymaktadır. Namusuyla, silahıyla toprağı
nı bir tutmaktadır. Bir karış toprak için ölmeyi ve öl
dürmeyi göze almaktadır vatandaş. Bunları uygular
ken çok dikkatli olmamız gerekir. Bugün 1 milyonluk 
bir norm üzerinde düşünelim: Bu i milyon lira Güney 
Anadolu'da bir seradan elde edilir. Bu adamın 50 
dönüm arazisi varsa; dedesinden, atasından kalmışsa 
veya dişiyle tırnağıyla kazanmışsa, toprağının ancak 
5 dönümü kendisine verilecek, 45 dönümü kamulaştı-
rılacak... Bunu uygulamak mümkün değildir, memle
ket gerçeklerine aykırıdır. Vatandaşları büyük te
dirginliğe sevk eder. Ürünün en yüksek seviyede el
de edildiği bölgelerdir. Neden sulama alanlarında bu
na lüzum görülmüştür? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. 

İHAŞjKAN — Süreniz doldu ıSayın Gökgün. 
ERTUGRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 

Başkan, iki-üç madde ile ilgili konu kalıyor, müsaa
denizle tamamlayayım. 

Kanun tasarısının 8 inci maddesini incelediğimiz 
zaman, görüyoruz ki, «Verilecek toprak büyüklüğü, 
iklim ve toprak özellikleri ile bölge için öngörülen 
tarımsal işletme tipleri de göz önünde bulundurula
rak, 1984 yılı toptan eşya fiyatları endeksine göre 
yıllık tarımsal işletme geliri 1 milyon liradan aşağı 
olmamak kaydı ile bulunacak miktardır» denmekte
dir. Bu normların tespiti bir heyet tarafından yapıl
maktadır. Bu heyet de devletin görevlileridir; Bakan
lar Kurulunun tayin edeceği görevliler tarafından ya
pılmaktadır bu iş. Halbuki bunun, vatandaşları tem
sil eden Ziraat Odaları gibi, köylü ve çiftçileri temsil 
eden diğer kuruluşların iştirakiyle teşkil edilmesi da
ha demokratik olur, daha Anayasal olurdu. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ara
zilerin dağıtılması kanun tasarısında ağırlık kazandı
ğı halde, özel mülkiyete de sarkması Anayasayı ih
lal eder mahiyettedir. Dolayısıyla bu tasarının mut
laka Anayasa Komisyonundan geçirilmesi gerekir. 

Toplulaştırma konusu da bir nevî müdahaledir. 
Vatandaşın isteği dışında toplulaştırmadan söz edil
mektedir. Bu iş vatandaşı ikna ederek yapılmalıdır. 
Kamulaştırma dışında olan bu konunun da açıklığa 
kavuşturulması gerekir. Toplulaştırmada vatandaşa 
ne gibi bir imkân sağlanacak, onun toplulaştırma bi
tinceye kadar uğrayacağı zararlar nasıl telafi edile
cek, 5 veya 10 yıl nasıl buna dayanacak ve üretim 
bundan zarar görmeyecek mi? Bu kısımda bu konu
nun da dikkate alınması gerekir. 
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Tasarının 19 uncu maddesinde, «Uygulama alan
larında bulunan tarım arazisi, zorunlu sebepler ol
madıkça tarım dışı amaçlarla kullanılamaz» hükmü 
vardır. Bugün Türkiye'de tarımsal arazi geniş çapta 
tarımsal amaç dışında kullanılmaktadır. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Rakam verir 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Konuşmacının süresi doldu efendim, 
çok rica ediyorum hatibe müdahale etmeyin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Zama
nım doldu efendim; ama rakam isterseniz istatistik
lerde, literatürde vardır, oradan incelenirse bulunur. 
Ben genel anlamda konuşuyorum, detaya girmeyece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün lütfen toparlayınız. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Konuş

mamı bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, eğer Türkiye'de toprak ve 
tarım reformu yapılmak isteniyorsa veya sadece ta
rım reformu yapılmak isteniyorsa, Devletin elinde 
henüz arazi mevcuttur. Orman ve mera hudutları 
belirlenmeli, Devletin elinde bulunan diğer arazile
rin tevhidi yapılmalıdır. Bu arazilerin üzerinde çalı
şıp, ıslahat yapılacak yerlerde ıslahat yapılmalıdır. 
Ondan sonra bu arazilerin dağıtılmasına geçilmeli ve 
dağıtıldıktan sonra da, ürünün en rasyonel vasıflar
da elde edilip artırılması ile ilgili metotlar üzerinde 
durulmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde getiri
len tasarıya reform tasarısı denemez. Bu tasarı Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun değişik bir şeklin
den başka bir şey değildir. Lütfen bu konu üzerine 
önemle, ciddiyetle eğilinip, ele alınmalıdır. 

Vatandaşlarımızı geniş çapta ilgilendirecek bu ta
sarıyı ben yeterli bulmuyorum. Bu tasarıda yeterli 
değişiklikleri Yüce Meclisin yapacağı inancıyla hu
zurlarınızdan ayrılıyorum. 

Saygılar sunarım. (IMİDIP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğrul 

Gökgün. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yılmaz Hastürk, 

buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika sayın Hastürk. 
HP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS

TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; hepinizi Halkçı Parti Grubu adı
na saygıyla selamlarım. Ancak, sözlerime başlamadan 
Önce, özellikle dikkatimi çeken ve bu tasarının görü
şülmesinde bence talihsizlik olan Ibir durumu da bu
rada arz etmeden geçemeyeceğim. 
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| Çok sayın üyeler, bu tasarı, bir ibaşka tasarının 
reddedilip yerine ikame edilmesi sırasında Komisyon-

I da iktidar partisine ait sıralarda şu anda bulunması 
I gerekli, ama şu anda bulunmayıp, o gün Komisyon-
I da bulunan arkadaşlarımı tespit etmiştim, ki bu ar-
I kadaşlarımın o komisyon toplantısını takip etmeleri-
I ne karşın, Genel Kurulda yasanın görüşülmesinde 
I bulunmamalarını özellikle kendileri açısından bir ta-
I lifosizlik addediyorum. Efendim, bunu 'böylece arz 
I edip zabıtlara geçmesini sağladıktan sonra, konuya 
I giriyorum. 
I Çok sayın üyeler, ülkemizde ekonominin temeli-
I ni teşkil eden tarım, nüfusumuzun büyük bir bölü-
I nıünün çalışma alanıdır. Tarımda gelişme, ekilen 
I alanların ımiktan optimal ölçülere yaklaştığı bilin-
I diğine göre, tarımsal verimin artırılması, toprak im-
I kânlarının kullanılmasına bağlı kalmaktadır. Bu 
I amaçla, optimal işletme büyüklüğü bölge ekolojik 
I şartlarına uygun olarak saptanarak bu işletmelere ye

terli arazinin tahsisi sağlanmalı, tarım alanlarının 
I verimli bir şekilde işletilmesine mani olunacak bir 
I şekilde bölünmelerinin önüne geçilmelidir. 

I Tarım sektöründe üretimde bulunan işletmelerin 
I büyük bir çoğunluğunu cüce işletmeler teşkil etmek-
I tedir. Tarımsal nüfusumuzun önemli bir bölümünün ise 
I az topraklı ve topraksız ailelerden oluştuğu da bili-
I nen bir gerçektir. Tarım sektörümüzde ekonomik ve 
I sosyal sorunların bir bütün olarak ele alınmasında 
I ve bu sektörün yapısının düzeltilerek üretimi artırı-
I cı ve yönlendirici bir teşkilatlanmaya kavuşturulma-
I şında elbette ki sayısız yararlar mevcuttur. Toprak 
I ve Tarım Reformu Kanunu, bu çalışmaların hukukî 
I sınırlamalarını teşkil eder. 

J İnsanlara mutluluk getirmeyen kurallar hukukî 
I sayılmamalıdır. Mülkiyet hakkına olan saygı ve mül-
I kiyetin kutsallığı, belirli kişilerin mülkiyet. hakkını 
I tekellerine almasına sebep olmamalıdır. Toprak söz 
I konusu edildiğinde, toplumsal haklar da söz konusu-
I dur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, tarım alan-
I larında mülkiyet, tasarruf ve miras rejimine büyük 
I bir önem verilmiş, bu konuda toplum çıkarları ile 
I fert çıkarlarını dengeleyen bir sistem içiride engelle-
I meler getirilmiştir; miras yoluyla intikallerde kısıt-
I lamalar getirilmiştir. Ancak, Osmanlı arazi rejimi 
I içinde en büyük paya sahip olan mîrî araziler, za-
I manla bu niteliğini kaybederek mülk arazisi haline 
I dönüşmüş ve merkezî otoritenin zayıfladığı dönem-
I lerde belirli şahısların elinde toplanmıştır. IBu sorunu 
J çözmek için Tanzimat döneminde, hepimizin de bil-
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diği, Arazii Kanunnamei Hümayunu çıkarılmış; Ata
türk döneminde İzmir'de toplanan İktisat Kongresi 
tarımın önemini tescil etmiş, Cumhuriyet hükümet
leri 1924 yılından itibaren çıkardıkları toprak tevzi 
talimatnameleri ile topraksız ve az topraklı çiftçilere 
belirli oranlarda toprak dağıtmışlardır. 

Yüce Atatürk, 1936 ve 1937 yıllarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisini açış nutuklarında, toprak re
formunun gerekliliğinden söz ederek, bu konuda 
Cumhuriyet hükümetlerine direktif vermişlerdir. Bu 
direktifler doğrultusunda ilk ciddî teşebbüs, az ev
vel MDP'nin sayın sözcüsünün de (belirttiği gibi, 
11.6.1945 tarihinde 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunuyla gündeme gelmiştir. Bu Kanunun 
uygulanmasında bir seri darboğazla karşılaşılmış, 
bu Kanunla ancak 22 809 927 dekar arazi dağıtıla-
bilmiştir. 

Ülkemizde gerçek anlamda toprak ve tarım re
formu teşebbüsleri 1961 Anayasasından sonra başla
mıştır, 1961 Anayasasının 37 nci maddesi, toprak ve 
tarım reformunu Anayasal bir zorunluluk olarak gün
deme getirmesine karşın, 1961, 1962, 1965, 1969 ve 
1971 yıllarında hazırlanan kanun tasarıları ve teklif
leri yasallaşma aşamasına sahip olamamışlardır. 1972 
yılında, 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu önted-
birler Kanunu çıkarılmış ve 19 Temmuz 1973 tari
hinde ise 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu yürürlüğe girmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, kamulaş
tırdığı 2 milvon 907 bin dekar araziyi, yalnızca büyük 
bir çoğunluğu kamulaştırma öncesi eski sahipleri 
olan belirli kiracılara kiraya veren bir kuruluş ol
maktan öteye geçememiş, kuruluş amacından uzak
laşmıştır. Bu kuruluşun başına, zaman zaman re
form anlayışını yıkmak için özel seçilmiş kişiler ge
tirilmiş, bir müsteşarlık gibi değil, âdeta emlak bü
rosu gibi çalışan kuruluş haline sokulmuştur. (HP sı
ralarından alkışlar). 

Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptalinden sonra, yeni bir 
düzenleme getirmek için 1972 ve 1982 yılları arasın
da çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak yasama meclis
lerinden geçirilerek kanunlaşmalarını sağlamak her 
nedense mümkün olamamıştır. 

1982 Anayasasının 44, 45, 169, 170 inci madde
leri göz önünde bulundurulduğunda, toprak ve tarım 
reformu yapılması gerekir. Anayasamızın 46 ncı 
maddesinde yer alan «tarım reformu» ilkesiyle 
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44 üncü maddesinde yer alan «Topraksız ve
ya yeterli toprağı almayanlara toprak sağlan
ması» ilkesi dikkate alınarak, toprak ve tarım 
reformu hazırlanması gerekmektedir. 

Toprak reformu, artan nüfus, sınırlı toprak kay
nağı üzerindeki baskılar, toprak ve gelir dağılımında
ki eşitsizlik gibi görüşlerden ortaya çıkan sosyo-eko-
nomik bir yapı değişikliğidir. Toprak reformu, top
rak düzeninin yapısını değiştirmek, toprağın verimi
ni artırmak, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi kolaylaş
tırmak için tarımın yapısını yeniden düzenlemek ama
cını gütmektedir. Tarım reformu ise, tarım arazile
rindeki yapısal bozuklukları iyileştirmektir. Toprak 
reformunun, feodal ilişkileri tasfiye etmek, toprak 
ağalarının ekonomik ve dolayısıyla siyasal etkinliği
ne son vermek, topraksız çiftçiyi, toprak sahibine 
bağımlılıktan kurtarmak gibi bir sosyal, ekonomik 
amacı, tarımda gelişmeyi sağlayarak, kırsal alandan 
sanayiye kaynak aktarımını hızlandırmak gibi ulu
sal bir kalkınma amacı vardır sevgili arkadaşlarım. 
Bu yasada ise, doğrudan doğruya belirli konularda 
ve Anayasanın, az sonra sunacağım hususlarını yal
nızca sulandırmak amacı vardır. -

Türkiye'de tarım sektörü birçok sorunlarla karşı 
karşıyadır. Tarımda üretim doğa tarafından belirlen
mekte, dolayısıyla üretim ve ürün fiyatları düzensiz 
bir seyir izlemektedir. Bunlara, yatırımların azlığı, 
kamu hizmetlerinin yetersizliği eklendiğinde, verim
lilik ve üretim düşmekte, ürün taleplerini karşılaya
bilecek düzeyde olan potansiyelimiz maalesef kul
lanılamamaktadır. 1973 yılındaki araştırmalara göre 
topraksız çiftçilerin oranı yüzde 13,3'tür. 20 dönüm
den az toprak sahibi olan çiftçi oranı yüzde 44,6; sa
hibi oldukları toprak oranları ise, işlenen alanın yüz
de ı8.4'üdür. Türkiye'de toprak işleyen ailelerin yak
laşık üçte biri, toplam işlenen arazinin yaklaşık dört
te birinde kiracılık veya ortakçılık yapmaktadır. Top
raksız çiftçilerin işlediği alanların, sahip olunmadan 
işlenen alanlar içindeki payı yüzde 20 dolayındadır. 
Bunların hemen hemen hepsi 100 dönümden küçük 
topraklan işlemektedir. Orta ve büyük çiftçiler, sahip 
oldukları topraklardan daha geniş arazileri tasarruf 
etme olanağına, küçük toprak sahiplerine göre, çok 
daha fazla sahiptirler ve bunu hepimiz biliyoruz seç-
gili arkadaşlarım. 

İşte biz, bu bakış açısından hareket ettik ve bir 
kanun teklifi hazırladık. Teklifimiz, sulandırılmış 

bir tarım reformu değildi; bizim teklifimiz, toprak 
ve tarım reformuydu sevgili arkadaşlarım. Yani, biz 
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Anayasa emrini yerine getirmiştik. Biz, Atatürk'ün 
vasiyetine uymuştuk. Biz, bir avuç toprak sahibini 
değil, milyonları ön plana almıştık. Biz, toprak ağa
larını değil, topraksız kiracıları, yarıcıları, topraksız
ları toprak sahibi yapmayı hedef alarak teklif hazır
lamıştık. 9 Mayıs 1984 günü Yüce Meclise verdiği
miz teklifimiz, ilgili komisyona gönderildi. Sonra ne 
oldu? Demokrasiye geçişte partiler arası diyalog ve 
kavgasız Meclis anlayışımız nedeniyle sabırla bekle
dik. IBekledik ama, iktidar kanadından en ufak bir 
anlayış maalesef göremedik. İktidar Partisi, «Ben 
yapmazsam kimse yapmamalıdır» deyip, çalakalem 
yeni bir tasarı ile tam yumurta kapıya geldiğinde or
taya çıktı. Hatta, buna iktidar partisinin ortaya çık
ması da denilemez, yine Özal anlayışı ortaya çıktı. 
Çırpıştırılmış cümleler, saptırılmış gerekçeler, huku
kî verilerden yoksun hükümlerle bir toprak reformu 
tasarısı yerine, sulandırılmış tarım reformu tasarısı 
ortaya çıktı, adını da «Sulama Alanlarında Arazi Dü
zenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu» koydu
lar. 

Bizim gerçekçi ve halka dönük teklifimiz ise ale
lacele reddedildi. Çünkü, Anayasa gereği çıkacaktı 
bu kanun. Öyleyse reform olamazdı. Zaten bazı çev
reler reformu da istemiyorlardı. «Reform niteliğinde
ki Halkçı Parti teklifini ne yapalım; yapacağımızı biz 
biliyoruz» dediniz; bekliyorduk ve gördük ki, aka, 
kara diyen bir komisyon yukarıdan gelen talimatı 
yerine getiriyor ve teklifi alelacele görüşmeyerek 
reddediyordu. Aylarca neden beklediniz de, teklifi
mizi rafta tozlandırdınız; var mı cevabınız sevgili 
arkadaşlarım? (HP sıralarından alkışlar). 

OSMAN IŞIK (Arikara) — Var. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Var, var, çok 

cevap var. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Za

manında görüşseydiniz, o zaman nasıl bir toprak ya
pısı olduğunu görecek, halkımıza olan borcumuzun 
ne olduğunu bilecek ve Ibu borcun hangi yolla öde
neceğini anlayacaktınız. 

Komisyonlar ihtisaslaşma alanlarıdır; yukarıda, 
dır; yukarıdan, «Bunu çıkaracaksınız» diyenlerin at 
oynattığı yer haline getirilmemelidir. (HP sıralarından 
alkışlar). 

Fakat, üzülerek söylüyorum ki, iktidar anlayışı
nız hep böyledir; «Eğer ben teklif edersem, ben ta
sarı hazırlarsam kanun çıkar» diyorsunuz; yanılıyor
sunuz sevgili arkadaşlarım. 

USMAIİL iSAfRjUHAN '(Ankara) — ıNe Bağırıp 
duruyorsun? 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (Devamla) — Son
ra, her işi de yüzünüze, gözünüze bulaştırıyorsunuz 
böyle işte. 

El çabukluğu ile reddettiğiniz teklifimizden sonra 
da, şu anda elinizde tuttuğunuz bu tasarı ile işi su
landırmakla da kalmadınız, doğrudan doğruya rayın
dan çıkardınız. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Çok sulusunuz. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — O 

tabiri size aynen iade ediyorum. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — «Sulandırma» ta

birini konuşmanızdan çıkarınız. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Süreniz doluyor, toparlayın lütfen sayın Hastürk. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sev-

*gili arkadaşlarım, «Sulandırma» kelimesinin manası 
şudur: Eğer bir konuya hakkını vermez, onu kendi
nize göre yavaşlatırsanız, kendi istediğiniz biçime 
sokmaya çalışırsanız, buna sulandırma derler. Sizin 
oradan söz atmanız da bir sulandırma şeklidir. (HP 
sıralarından alkışlar). 

'BAŞKAN — Sayın Hastürk, lütfen efendim, sü
reniz doldu, toparlayınız. 

YILMAZ DÜSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkanım, lütfediniz, daha başlamadık bile. Ni
ye çekmiyorsunuz? (ANAP sıralarından «Müsama
ha etmeyin Sayın Başkan» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, içtüzük Ibuna âmir
dir, biliyorsunuz, 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu arkadaşlarımızın kendilerinin olma
yan fikirlerini oradan böyle salvo halinde atmalarına 
da müsaade ediyor musunuz? MDP'li arkadaşım da 
sulandırıldığını söyledi, hiç ses çıkarmadınız; neden 
öyle, anlayamadım? 

Kendinizi topraksız köylüye, kiracıya, milyonlar
ca kişiye anlatmalısınız. Güçlü olduğunuz anda yok 
olur gidersiniz. 'Bunu burada ancak bu kadar söyle
yip geçelim. 

Gelelim tasarıya. Tasarı, üreticinin sulama alan
ları ile Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek yer
lerde Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla top-
raJklandınlmalarını öngörmektedir. Tarım reformu 
ilkeleri için de belirli yaklaşımlar getirmektedir. Ta
sarının genel gerekçesini eğer sizler okumak lütfun-
da bulunursanız anlayacaksınız. 
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Anayasamızın 35 ve 44 üncü maddeleri var. Bu 
maddeleri de her milletvekilinin okuduğuna ve bildi
ğine inandığım için burada tekrar etmiyorum. Ama, 
bu maddeleri okur ve değerlendirirseniz, bu iki Ana
yasa hükmünün özeti şudur: Topraksız ve az toprak
lı çiftçinin topraklandırılması gerekir. Siz ne yapıyor
sunuz? Aksini; toprak dağıtılmasını önlüyorsunuz 
veya dağıtılmaması gerekli toprakla oynuyorsunuz. 
Bu Anayasa hükmüne göre, topraklapn düzenli kul
lanılması için tedbirler alınması gerekiyor. İSiz ne 
yapıyorsunuz? Bazılarını kayırmak için tedbirler alı
yorsunuz, bazılarının zengin edilmesine imkân vere
cek hükümler yaratıyorsunuz, Devlet imkânlarını be
lirli kişilerin emrine vermek için özel ça'ba gösteriyor
sunuz. Eğer bunu inkâr etmeye kalkacaksanız, geli
niz Anayasa emrine ayak uydurunuz ve Iburada elbir
liğiyle, ama bir reform kanunu çıkaralım; biz hazı
rız, siz var mısınız sevgili arkadaşlarım? (ANAP 'sı
ralarından gürültüler) Topraksız çiftçiyi topraklan-
dıramanın, az topraklıyı toprağından geçinme imkâ
nına kavuşturmanın, düzenli toprak kullandırma ted
birlerinin tek yolu vardır arkadaşlarım; toprak ve 
tarım reformu. Bundan neden kaçıyorsunuz, Hü
kümet neden bu reformdan korkuyor; bunu anlıya-
mıyorum? 

Peki sevgili arkadaşlarım, şuna da cevap verebi
lecek misiniz: Tasarıda, uygulayıcı kuruluş olarak 
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü görev
lendiriliyor. Peki, bu genel müdürlüğün adını neden 
değiştirmiyorsunuz? Ona da hiç olmazsa Sulandırma 
Genel Müdürlüğü dersiniz, olur biter. (ANAP sıra
larından gürültüler) Uygulayıcı kuruluşun adını bile 
çok gördüğünüz bu tasarı, bir Hükümet tasarısı de
ğil, dostlar alışverişte görsün tasarısı olmaktan öte
ye geçemeyecektir sevgili arkadaşlarım. (HP sıraların
dan alkışlar). 

(Komisyon raporunda Sayın Tarım Orman ve Köy 
tşleri Bakanının değerlendirmesi özetlenirken, tarım 
reformuna bahis konusu edilecek arazilerin daha çok 
sulama alanları olmasına gayret gösterildiği hususu 
dile getirilmiştir. Sayın üyeler, tarım alanları, yalnız
ca sulanan alanlar mıdır? Böyle bir yaklaşımdan son
ra kimse Devletin, tarlasına su getirmesini istemeye
cektir. Kıraç alanların da kamulaştırılması yıllar ön
ce yapılmış olmasına rağmen, bu tasarı ile eski sahip
lerine iadesi gündeme gelmektedir. Bu, hangi mantı
ğın sonucudur, anlamak mümkün değil. 

öte yandan, görüşülmekte olan tasarının Tarım 
Orman ve Koy İşleri Komisyonunda görüşülmesi sı
rasında konulan şerhler ise, toprak ve tarım reformu 

konusunda dünya literatürüne geçecek (bir özellik taşı
maktadır; merak ediyorsanız bakarsınız. 

Tasarıda «Sulu arazi tarımı Devletçe sulanan ara
zidir. Sahibinin kendi imkânları ile suladığı arazi ku
ru arazi gibi işlem görür» denilmektedir. Vatandaş 
kuyu açtı arazisini suluyor, tarlasının başına Devlet 
kanaletle su getirdi; şimdi ne olacak? Sulu mu kuru 
mu? üzerinde reform çalışması yapılabilir mi, yapıla
maz mı? Siyasî tercihler kullanıldı; belirli alanları ka-
mulaştırabilmek için göstermelik kanaletlerle su ge
tirildi veya su getirilirken projeyi duyan çiftçi ku
yu kazdı; şimdi ne olacak? Elbette böyle bir tasarı
nın sonucu da böyle olur. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, süre çok uzadı, lüt
fen efendim, toparlayınız lütfen. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum efendim. 

Tasarının 5 inci maddesinde, sahibine bırakılacak 
araziler, bölge normuna göre 10 katını aşan kısmına 
kamulaştırma getirilirken, sahiplerine bırakılan ara
zilerin bir kısmı kürü ise, sulu araziler, kuru araziye 
tahmil edilmekte, (bırakılacak topraklar içinde Bakan
lar Kuruluna yüzde 50 oranına kadar arttırma yetki
si verilmektedir. Böylece kamulaştırmayı güçleştirici 
her büküm yasaya ustaca yerleştirilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinde yer alan «Toplulaş
tırma» ilkelerine katılmaktayız. Yasanın gerekli hir 
maddesi olarak mütalaa etmekteyiz. 

Tasarının 7 nci maddesinde yer alan «tasarrufa 
geçen arazinin gerektiğinde gerçek ve tüzelkişilere 
ait aynı değerdeki arazi ile değiştirilme» esasını an
lamak mümkün değildir. Kim, kimin malını, kimin
le ve ne için trampa edecektir? Bu hükmün adaletle ve 
ülke yararları için kullanılacağını bugünden beyan 
eddbilecek bir şahıs tanıyor musunuz? Nasıl bir hü
kümdür bu? Bal gibi çıkar ilişkileri kokuyor. 

11 inci maddede «Topraklandırılanlann vazgeç
meleri halinde topraklarını iade edebileceklerini; an
cak üzerindeki tesislerin ve toprağın bedelinin rayiç 
bedelle hak sahibine ilgili kuruluşça ödeneceği be
lirtiliyor. Alın size bir politik çıkar konusu daha. İk
tidarlar uygulayıcı kuruluşlar tarafından istediğine, 
istediği miktarda dolaylı para ödesin. Niye maliyet 
bedeli değil de rayiç bedel? Hem keyfince vazgeçsin 
hem de «rayiç bedel» adı altında Devleti soysun... 
Buna yoğurt bolluğu derler beyler, 

— 426 — 



T. B. M. M, B: 29 22 , 11 s 1984 O : 1 

21 inci maddeyle tesis edilen fon harcamalarında 
832 saydı Sayıştay Kanununun denetiminden kaçınıl
mış, denetim Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
luna 'bırakılmıştır. Yanlıştır, fon hesabının Sayıştay-
ca denetlenmesi gerekir. 

Şimdi, en son geçici ek 1 inci maddeye geliyorum 
ve sizlerin de bu konu üzerindeki görüş ve duygula
rınızı çok iyi 'biliyorum 

Daha evvel 1757 sayılı Kanuna göre yapılan ka
mulaştırmalar ile çiftçinin istifadesine sunulan, ya- j 
pılan tesislerle değer kazanan toprakların eski sahip- I 
terine peşkeş çekilmesi için hazırlanmış bir madde
dir. Hiçbir halktı yanı yoktur, yanlıştır, talihsiz kale
me alınmış ve Yüce Parlamentonun huzuruna getiri-
rilmiştir; amacı bellidir Bu, iktidarın yeni bir diyet 

' ödeme yöntemidir, tasarıdan çıkarılması gerekir. Eğer 
bu maddeyi uygulamaya kalkarsanız, ısrar ederseniz, 
yetim hakkıyla alınan bu toprağı bilinen kişilere da
ğıtırsanız, bu toprağın altında kalırsınız. Bu toprak, 
dost toprak olmaktan çıkar, bu toprak kahrından çöl-
leşir, ü|tünde ne ot biter ne kuş öter; bunu bilesiniz. 

Bütün bunlardan sonra, Yüce Meclis ve Hükü
met, bu tasarıda ısrar ederse, «Ben yaptım, oldu» ka
bilinden bir yasa, Anayasa hükmünü yerine getirmek 
için çıkacaktır. Halkçı Parti olarak çiftçiye hiçbir şey I 
getirmeyen bu teklife ret oyu vereceğiz ve Ülkemi
zin mutluluğu için toprak ve tarım reformunun çıka
rılmasını, demokratik kurallar içinde, gücümüzün yet- 1 
tiği an sağlayacağız. . I 

Hepinize saygılar sunarım. (HP Grubu sıraların
dan alkışlar). I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz Has- I 
türk. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa I 
Şahin; buyurunuz «fendim. (ANAP sıralarından al- I 
kışlar). 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHİN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok muh- I 
terem üyeleri; Sulama Alanlarında Arazi Düzenle- I 
meşine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı hak- I 
kında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sun- I 
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesiley- ı 
le grubumuz adına saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, getirilen kanun tasarısı ile I 
toprağın verimli şekilde işlenmesi, birim alandan aza- I 
mî ekonomik verimin alınması, tarım üretiminin sü
rekli olarak artırılması, değerlendirilmesi ve bu ara- I 
da istihdam imkânının artırılması sağlanacaktır. I 

1 Yine bu tasan ile topraksız ve yeterli toprağı bu-
I lunmayan çiftçilerin, ziraî aile işletmeleri kurabilme-
I leri için, devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla 
I topraklandırmaları, desteklenmeleri, eğitilmeleri sağ-
I lanacaktır. 

Yine bu tasarı, ekonomik üretime imkân verecek 
I şekilde parçalanmış bulunan tarım topraklarının ge

rektiğinde ve imkânlar ölçüsünde genişletilmesi sure
tiyle toplulaştırılmasını, tarım arazisinin ailenin ge
çimini sağlamaya, yeterli hale getirilmesini, ayrıca 
aıile işgücünü değerlendirmeye yeterli olmayacak 

I derecede parçalanmasını ve küçülmesini önleyecek
tir. . 

I Ayrıca, yerleşme • yerleri kurmaya, mevcut yer-
I leşme yerlerine eklemeler yapmaya imkân verecek-
I tir. Zorunlu hallerde tarım arazisinin diğer amaçlara 
I tahsisini düzenleyecektir. Dağıtılmayan tarım arazi-
I sinin değerlendirilme şeklini belirleyerek, Bakanlar 
I Kurulunca gerekli görülen diğer bölgelerde gayri-
I menkullerin, millî güvenlik nedeniyle, mülkiyet ve 
I tasarruf şekillerine ve yerleşim yerlerine düzenleme-
I 1er getirmeyi sağlayacaktır. 

Aynı zamanda bu tasarı ile de Yüce Meclisin tas-
I vi'binden geçen Hükümet Programında belirlendiği 
I gibi, Anavatan İktidarı, sosyal adaletçi olduğunu bir 
I kez daha ortaya koyacak ve bundan gurur duyacak

tır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Değerli milletvekilleri, tarim reformuyla ilgili ta-

I rihî gelişmeye Cumhuriyet dönemimizden bu yana 
I bir göz atacak olursak; 1924 yılında çıkartılan Ana

yasaya dayanılarak 1926 yılında yürürlüğe konulan 
I Türk Medenî Kanunu ile eski hukuka göre devam 

eden mülkiyet tasarruf şekilleri ve intikâl işlemleri 
I kaldırılarak, yeni esaslar getirilmiştir. 

I Gelişen şartlar içinde İzmir'de toplanan İktisat 
tKonıgresinde konuşan iBüyük önder Atatürk konuya 
değinmiş, 1936 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi-

I nin açılış konuşmasında; «Toprak Kanununun bir 
I neticeye varmasını Kamutayın yüksek himmetlerinden 

beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geleceği ve çalışa-
I cağı toprağa malik olması bahemahal yapılmalıdır.» 

1937 yılında, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
i açılış konuşmasında; «Millî ekonominin temeli zi

raattır, bunun içindir ki ziraatla kalkınmaya büyük 
Önem vermekteyiz» diyerek, topraksız çiftçi bırakıl
maması gerektiğini toprağın bölünmez mahiyet alma
sını, büyük çiftçilerin işleyebileceği arazinin nüfus 

I kesafetine verimine göre sınıflandırılması gerektiği-
I ni buyurmuşlardır. 
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1945'te tarım reformuna yönelik 4753 sayılı ilk 
Kanun çif ficiyi topraklandırma amacıyla çıkartılmış 
tır. Bu kanuna göre 1945-1970 yılları arasında 6700 
köyde 430 bin muhtaç çiftçi ailesine toprak dağıtımı 
yapılmıştır, 23 milyon dekar civarında dağıtılan bu 
topraktan başka, ayrıca 26 milyon dekar civarında 
da çayır ve mera tahsisi yapılmıştır. 

1961 Anayasasının kabulünden sonra bu konu
da hızlı çalışmalara girilmiş, (bunlardan 11617 sayılı 
Toprak ve Tatrım Reformu öntedbirler Kanunu 
Tasarısı ile 1750 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu Tasarısı kanunlaşabilmiştir. 1750 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiş, 10 Mayıs 1978 yılında yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Değerli üyeler, görüldüğü üzere, toprak ve tarım 
reformu konusu üzerinde 50 yıla yakın çalışmalar 
olmuş; ama uygulama imkânı bulunamamıştır. Hat
ta- çıkartılan kanun da Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiştir. Uygulanması mümkün olmayan bir ka
nunu çıkartıp boş yere oyalanmaktansa, uygulana
bilir bir kanunu çıkartıp halkın hizmetine arz etmek, 
çifüçinin hayat seviyesini yükseltmek, elbette ki çok 
daha iyi olacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Değerli arkadaşımız, «Bir sulama genel müdür
lüğü de olsa» dediler. Elbette, çok arzu ederiz; çün
kü toprak-su münasebetini çok iyi bilen kişi olarak 
hakikaten arzu ederim; keşke bir sulama genel mü
dürlüğü olsa, bunu başarabilsek. Bu, arzumuzun ta 
kendisidir, burada zevkle ifade etmek isterim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İk
tidarsınız, onu da yaparsınız. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — İnşallah, Allah 
o günü gösterir. 

Efendim, Anayasa Mahkemesince iptil edilen Top
rak Reformu Kanunundan sonra, 12 Eylül ortamının 
getirdiği huzur içerisinde yeni taslaklar hazırlanmış, 
Bakanlar Kurulundan geçmiş, Millî Güvenlik Konse
yine sunulan tasarı Danışma Meclisine sevk edilmiş 
ve buradan özel komisyonda müzakere edilirken, ye
ni Anayasamızın ilkelerine göre tekrar gözden geçi
rilmek üzere Hükümet tarafından geri çekilmiştir. 

Tarım reformu günümüze kadar ince elekten ge
çirilmiş, her yönüyle düşünülmüş ve konunun özüne 
ulaştırılmıştır. O halde, artık kaybedilecek zaman 
var mıdır arkadaşlar? Eğer bu bir acelecilik ise, biz 
bu aceleciliği zevkle kabul ediyoruz. O bakımdan, 
muhalefet grubu arkadaşlarımızın sadece kusur bul-
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duklan acelecilik hususunda, biz, çiftçimizin ve köy
lümüzün yararına olabilecek bu kanunun çıkmasında 
aceleci isek, daha da çok aceleci olmayı arzu ede
riz; bunu zevkle ifade etmek isterim bir kere daha. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclise ülke tarı
mının bazı özelliklerini nakletmeyi yararlı görüyo
ruz; bu bilgiler özet bilgi olacaktır, arz ediyorum. 

Ülkemizde sulanabilir arazi 8,5 milyon hektardır. 
Bunun ancak 3 milyon hektarı sulanmaktadır. MDP' 
li arkadaşımızın ifade ettiği gibi, sulanabilecek arazi 
3 milyon hektar değil, 8,5 milyon hektardır, bunun 
şu anda 3 milyon hektarı sulanmaktadır. 

Toprak-su ilişkileri sonucu verimin ne denli arta
cağını bilen iktidar, Hükümet Programında da be
lirttiği gibi, daha geniş, hatta bütün sulanabilir alan
ları sulayacak faaliyetleri gösterecektir. 

İktisaden faal nüfusumuzun 20 milyon civarında 
olduğu ve bunun 11 milyonunun tarımla uğraştığı, 
diğer bir ifadeyle, yüzde 55'inin tarım kesiminde ça
lıştığı ortadadır. 

Tarımın ihracattaki direk payı yüzde 35 civa
rında olup, tarıma dayalı sanayiyi de dahil edersek, 
bu nispet yüzde 60'a çıkacaktır. Tarım sektöründe 
nüfus başına düşen gayri safi millî hâsıla ise Türki
ye ortalamasının çok çok altındadır, hatta 1/4'ü ka
dardır. 

Ayrıca tarım, sermaye birikimi sağlar, diğer sek
törlere sermaye transfer eder, istihdamı artırır, işsiz
liğe kısmen çare olur, ihracatı artırır, millî ekono
miye katkı yapar, sanayiye hammadde temin .eder. 
Ülke ekonomisine bu denli katkısı olan tarım sektö
rünü, dolayısıyla burada çalışanları iktidarımız elbet
te ki ihmal etmeyecek, bu kesimin hayat seviyesini 
elbette yükseltmek için elinde ne türlü imkânlar var
sa, hepsini kullanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörünün yurt kal
kınmasını destekleyecek tarzda geliştirilmesini he
def alan, daha önceki deneyler, memleketin şartları 
ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
Yüce Heyetinize sunulan ve Türk köylü ve çiftçisine 
yeni umutlar verecek olan bu tasarıya Anavatan Par
tisi Grubu olarak beyaz oy vereceğiz ve bu beyaz oy
la kanunlaşacak olan bu tasan ile inşallah yıllardan 
beri- kangren olmuş, çıkartılmayan toprak dağıtımı
na Türk çiftçilerimiz ulaşmış olacaktır. 

Bu sevinçle hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
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Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına konuşmak üzere Sayın Mahmut Ak-

kılıç; buyurunuz. 

Sayın Akkılıç, süreniz 10 dakikadır. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Atatürk'ün rüyasının gerçekleşeceği gün; Toprak ve 
Tarım Reformu Kanun Tasarısı çıkarılıyor Meclis
ten, ama maalesef bomboş. (HP ve ANAP sırala
rından alkışlar) Neden bomboş? Çünkü, gerekli 
önem Hükümet tarafından da, kamuoyu tarafından 
da verilemedi, kimsenin haberi olmadı. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Köylü, milletin 
efendisidir. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, gerçekten, diğer arkadaşlarımın da 
değindiği gibi, bu kanun tasarısı çok, ama pek çok 
aceleye getirildi. Sebep; Anayasada mevcut amir 
hüküm gereğince 1 yıl içinde çıkarılması lazımdı. 
Peki, sormak istiyorum, Hükümet 1 yıldan beri ne
redeydi? Anayasayı okumuyor muydu? Neden za
manında getirip de tartışma, görüşme imkânı verme
di? Arkadaşım gayet güzel bir Ikonuya temas etti, 
ben de temas etmek istiyorum. Danışma Meclisine 
>gelıip görüşülen Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
Tasarısı ile Hükümetimizin şimdi getirdiği Sulama 
Alanlarındaki Tarım Reformu Kanun Tasarısı aynı 
müsteşarlıktan çıkmıştır, işte buradaki politik terci
hi lütfen ıgözden uzak itutmayalım. * 

Burada bütünüyle her şey yer almış ölüp, iç
tüzüğümüzün 3ı7 nci maddesi gereğince, bu tasarı 
Meclise geldiği zaman Plan ve Büftçe Komisyonu, 
Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, imar, Ko
misyonunda incelenmesi ve onların görüşünün mut
laka alınması lazımdı; ama kesinlikle alınmamış ve 
tasarı ilgili komisyonda çok aceleye getirilmek su
retiyle iki gün içerisinde görüşülüp bitirilmek isten
miştir. Ben, karşımda gördüğüm kadarıyla, Adalet 
Komisyonu üyesi olan arkadaşlarımın üzüntü içeri
sinde olduklarını da tahmin ediyorum. Çünkü, bu 
kanun tasarısı öyle aceleye getirilecek bir tasarı de
ğildir. Hukukî sorunlar çözümlenemezse, çok kısa 
zamanda bu Kanunun değiştirilmesi için önümüze 
yeni bir tasarı tekrar gelecektir. Bunu burada söylü
yorum, yarın hep birlikte göreceğiz değerli arkadaş
larım. '" 
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Bu tasarı üzerinde diğer komisyonların görüşü 
alınmadığı gibi, maalesef, Türk çiftçisinin temsilcisi 
olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Veteriner 
Hekimler Birliği, Türkiye Ziraat Mühendisleri Oda
sı ve en önemlisi, üniversite çevrelerinin ne görüşü 
alınmıştır, ne de haber verilmiştir. Bu görüşler alın
saydı ne olurdu, kıyamet mi kopardı? 'Maalesef üzü
lerek 'belirtmek isterim ki, bir zamanlar üniversite 
öğretim üyelerinle «Kara cülbbeliler» diyenlerin' mem
leketi ne hale getirdiğini şimdi görüyoruz arkadaşla
rım. Aynı şekilde, sıraladığımız ilgili komisyonların 
görüşleri alınmadan sadece bir komisyonda iki gün 
içerisinde görüşülüp bitirilmeye çalışılan ve Genel 
Kuruldan da belki bir günde geçirilmek istenen zih
niyette «Komisyonlar da benim, Meclis de benim» 
görüşü yatmaktadır. Arkadaşlar, bu tehlikeli gidişe 
mutlak surette Meclisin «dur» demesi lazımdır, çün
kü hepimiz /teker teker sorumluluk taşıyoruz^ 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Konuyu saptırı
yorsunuz, şimdi bunun ne ilgisi var? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Peki arka
daşlar. 

Arkadaşlar, Anayasanın 45 inci maddesinin birin
ci pragrafmda «Devlet, taran arazileri ile çayır ve 
meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini ön
lemek ve şunları, şunları yapmakla görevlidir» der. 
Şimdi, bakın tasarının 1 inci maddesinin (e) bendin
de, «Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaç
lara tahsisini düzenlemeyi» denilmektedir. Arkadaş
lar, herhangi bir işin yapılmasını önlemek keyfiyeti 
başka; ama onu yapmak için görev almak keyfiyeti 
daha başkadır, işte, burada Anayasaya aykırı olarak 
da görevin yapılması isteniyor. Yani, onu başka mak
satlar için kullanmayı düzenlemek, diyor. Halbuki 
Anayasanın ilgili maddesinde ^«önlemek» deniliyor. 
işte burada Anayasaya aykırı bir deyim... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Mül
kiyet hakkına inanan kimseyiz, vatandaştan alıp öbür 
tarafa mı dağıtalım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, müdahale 
etmeyiniz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — 2 nci mad
dede «Orman sınırları dışında kalan ziraî üretim ya
pılan çayır, mera, yaylak ve kışlak olarak kullanı
lan arazilerdir» denilmektedir. Arkadaşlar, yine 
Anayasanın 45 inci maddesinde tarım arazileri ayrı, 
çayır, mera ve yaylaklar ayrı olarak mütalaa edilmek
tedir. Bunu tarım arazisi olarak buraya getirmek 
büyük hatadır, 
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Bu sabah birkaç Ziraat FaküHltesi öğretim üyesiy
le konuştum; «Arkadaşlar, lütfen bana. sulu arazinin 
ne olduğunu söyleyin» dedim. Kanun, sulu araziyi şöy
le tanımlıyor : «ıSülu arazi, Devletçe sulanan arazidir. 
Saihlilbiniin kendi imkânları ile suladığı arazi kuru ara
zidir.» (HP sırallarindan alkışlar) Arkadaşlar, bu ne 
b'içffim ifadeldir? Ziraat FakiiMtösi öğretim üyesi arka-
daşlaırımıla tonu^tum, hliçibiri bunu tasvip eltimedti; üs* 
tedilk bunun gerçekten çok sakıncalı bir deyimi oldu-
ğunu ifade ettliler. 

Hacahanını da talsviip dtitiğini ifade ediyorlar, te
şekkür ediyorum. 

F. REZAN ŞAHlıNKAYA (Ankara) — O değişti 
ef endtiım, 

BAŞKAN — Lültfen Şaninkaya, lültfen efendim» 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlarım, dağıtılacak araziler ya da sahibine bırakı
lacak araziler sınırı söz konusu. Yine tasarıda, yılda 
1 miiılyon net gelir sağlama •ölçüsü göz önüne atamı^-
>tır. Arkadaşlarımla hesap yaptık, ilgili ve Anavatan 
Partili arkadaşlarımla; kuru arazide bufgün içim 60D 
dönümden ancak 1 milyon lira gelir sağlanabliyor; 
nadas da hesaba fcaitılıırisa, bu miktaır 1'200 dönüme 
Çiikıyor. Şimdi maddede Hükümet 10 .misline kadar 
çıkarabiliyor, yani bu 12 bin dönüm demektir. Ay
rıca yine 5 indi maddenin 3 ündü paragrafımda şöy
le diyor : «Sahibine bırakılacak topraklar, bölgenin 
öMffldlerö dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca en 
çok yüzde eli oranında arttırabilir.» 

OSMAN DOĞAN (IMa) — Yanlış yorumluyor
sunuz efendim. Bırakılan toprağın yüzde 10'u... j 

'MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Ben okudu
ğumu anlıyorum beyeferidi, zatıâl'iniz de söz alıp bu-
ıraya çıkıp, anlatımız. % 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — M'üsaade 

buyurun anlatayım efendilm. Şimdi Mm vermiyorum, 
hesabını yaptık, bu 18 bin dönümü buluyor. 

BAŞKAN — Sayın Akkıılıç, bir dakikanız var, 
IMitfen efendim. 

MAHMUT-AKKILIÇ (Devamla) — istirham ede-
•rlilm Sayın Başkanım, müsaade buyurun. (ANAP sı-

. raflarımdan ıgürüllt'üller) 
Arkadaşlar, lültfen müsaade buyurun da könuşa-

lıım; meşgul ediyorsunuz, konuşma süremizin yarısını 
allıyorsunuz, 

Arkadaşlar, çok rica ediyorum, bu 12 - 18 bin dö
nüm eder. Biz vatandaşın arazMnin elinden gasp edil
mesine karşıyız. Yani, kesimlikte bunu yapalım demi

yorum, bu gibi arazilerim iki katına, yani 2 - 3 bin 
dönümüne «razıyız; ama 12 bin dönüm, 18 bin dönüm 
fazladır ve böyle bir yetkinin Hükümete verilmesi, 
yine Meclisi hiçe saymaktır arkadaşliar. Lütfen, rica 
ediyorum., kabul buyurun; bu kıstası niye buraya ge
tirmiyoruz? Peki, aynı genel' müdürlük ya da müste
şarlık, burada normları tespit etmiş ve kanuna der-
cetimişti, Meclisin ıttılaına sunmuştu; burada bunu bu
lamıyoruz, 

(Muhterem, arkadaşlarıım, şimdi, çayır, mera, yay
lak ve kışlak konusuna geliyorum. Sizlere okudum, 
yine Anayasanın 45 inci maddesinde «Devlet, tarım 
arazileriyle çayır, mera ve ki'şiîaJklIıarın mutlak surette 
başka maksatlar için tahsisini önlemekle görevidir» 
deniyor; ama burada kesinlikle böyle bir madde, böy
le bir görüş gelljir'iîmemiş'tir. Bu görüş nedir arkadaş
lar, biil'iyor musunuz; 30 yıl veya 40 yıl içerisinde 
Türkiye'de hayvan mevcudu yüzde 100 artmış, mera 
miktarı yüzde 100 azalmıştır ve hayvancılığımızın bu
günkü durumu da bunun sonucudur. İşte, Türkiye' 
nin hayvanları ınaJsıl beslenir, dolaylısıyla insanlarımı--• 
z» masil bekleyeceğiz temel'ine inileceği, bu sorunlar 
çözüleceği yerde, dışarıdan et, süt ve benzeri madde
leri ithal yoluna gidiyoruz. Arkadaşlar, bu, gününü 
gün etmek Ve saldece ve sadece günlük Sorunları çöz
mektir. Böyle, ülkenin sorunlarımın üstesinden geline
mez arkadaşlarım. Şunu size kesinlikte ifade ediyo
rum ki; yani bir sömürge idaresi bile bir ülke için 
bu kadar zarar verecek şeyler yapamaz arkadaşlar. 
(HP sıralarından alkışlar) Yazık, günahtır. Bu mem
leketin bu kaynaklarını ve bu servet'irii -israf etmeye 
h'iç kimsenin hakkı yoktur, bizlerin de (hakkı yoktur; 
bunum faturası bize 'ileride çok çok pahalıya ve acıya 
mail olacaktır. Bunu burada ifade ediyorum. Anlıyo
rum, sizler bugün İbu kanunu parmağımızla istediğiniz 
şekilde çıkaracaksıınız; alma ileride büyük sorumluluk 
altına ğirldiğiriizli »izlere yeniden haltorfiatîmak işitiyo
rum | 

Hepimize saygılar Isumar, teşdkkür dderim, {Alkıiş-
ilar) 

'BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Akkılıç. 
Şahsı adına Sayın Murat ISöfcmenoğlü; süremiz 10 

dakika, buyurun efendilm. 
(MUSTAFA (MURAT SOKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın miilletvekileri; 'görüşülmekte 
olan Sullama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 
Tarım •Reforimu Kanunu Tasarısı, kanaatiimlizce aceleye 
gdtÜrilmişttir. Toprak ve tarımda yapılacak reform, hiç 
şüphesiz ki, birçoklarının zanneMklejii veya gösıter-
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mek JUtedMeri gibi kolay bir iş değildir. Memleketin 
sosyal, ekonomik probtai'Ierin'i ve malî ünitelerini 
göz önünkle Itultaıak, tatbikî ve nazarî' bilgilere sahip 
özet ve 'tüzelkişileri içine alan bilgileri bir araya ge
tirip, memleket içi ve Idmşı araştırmalarla elide edilecek 
gerçeklere glöre. tahakkukta mlümkün ve faydalı bir 
plan ve programa bağlamak lazımdır. 

40 senedir dilerde saikız ödilen toprak reformu, 
Anayasamızın amir bir falükmü dıafhîi olsa, son' glüne 
rastılafcıtaası ha'talı'diT. Fevkalade önemlü olan bu ka
nunun acele görüışjüiııe'si, korkarım ileride içinden çı
kılamayacak bir faalle gelebilir. 

Röformı bir ıslahat demek olduğuma göre, neyi, na
sıl! İslah edeceğini blmek şafttır. ZJira, 'isabete yakın 
bir kesinlikle keSHürilemeyen bir reform, reform oıl-
makteuı çıkar, yıkıcı ölür. 

Muhterem mıleitvefcileri, çağdaş, büyüyen ve kal
kınan bir Türküyelde olduğumuzu unultmaidaın bazı 
gerçekleri göz ön'ün'de Itultallumı ve gerçekleri görelim. 
Çünkü, Ziraî yapı dlogmaitik fikir ve kararlara dayalı 
•değildir, gerçeklere bağlıdır. Türkiye'dek'i1 teknik ve-• 
riîere 'göre herkese toprak dağıtaak ttriümkün değildir. 
Özel mülkiyetteki eMebilr arazi varlığına baktığı
mız zamaın, halen 100 - 500 «dönüm, arasında 391 bin 
işjtelöme, 500 - 1000 Idön'ülm arasımda 4 bin işletme, 
5000 dönümlden fazla da* 491 işletme kalmıştır. 100 
dönümden aşağı işletme sayısı ise 1 milyon dvann-
dadır. Malumlarınız veçhile (diğer topraklar da, 10-25 
idönlümlllük küçük parçalara 'böMnmüştür. Üstelik, 
Türkiye'de sulanabilir arazi 8,5 milyon hektar olup, 
balen 3,5 milyon hektar arazi 'sulanabilmektedir ve 
bu şarltUarda Itoprağa muhtaç 2 mlyon çiftçi ailesinin 
ancak yüzde 51ine Itoprak verebilecektir. Dolayısıyla 
(topraksız çiftçinin topraklandrimasıyla sosyal ada
letlin sa#anacağı fikri, rakamlar karsısında çökmüş 
oluyor. i(!MOP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, artık Türkiye'de mülki-
yâte idaiyah ekonomik ve teknolojik 'imkânı getiren 
bir tarımı d'üzenlemesiine ihtiyaç hâsıl olimuşltur. Her 
sene 100 bin köylü ailesine iş imkânı sağlanması ih
tiyacı duyulan mem'leketirriizde ekonominin hedefleri 
geliştirilerek toprakla uğraşan vatandaşın baışlka saha
lara çekilmesi zarurî hale gelmüşjtir. ©ir taraftan nü
fus sürekİ artmakta, bir taraftan miras yoluyla ara
zi parçalanırken, topraklarımızın .yüzölçümü sabit 
kalmakîtaidır. Küçük parçalara bölünmüş toprakları 
işletitir hal© getirmek ĵ im Ortakçılık ve Kiracılık Ka
nununun yenliiden düzenlenmesi gerekiyordu. Yine 
de bazı hususları göz önünde 'tutan Hükümetin, gö-

tfüşüimektte olan 'kanuna toplulaştırmayı sağlayan. 
hüküm koyması fevkalade isabetli olmuştur. Huzur
larınızda keridrlerine teşekkür ediyorum. Ancak, Dev
let, bir îtaraffitan büyük birimlere ulaşan Hazine ara
zili, göl ve ba'taikhk topraklarını topraksız çiftçi ale-
süne dağıtırken, züraî reformu gerçektte#rmek de foi-
zîm asıl! amacımız ollmaılıldır. Bu reformla züraî isltm-
salkrMn birkaç misli arttırılması 'için memleket öl
çülünde (toprak erozyonunu, su kaybını önlemek, tar
la içli sulama ve drenaj isterini haletimek, kulanima-
yan araziyi, ifeuzflü ve aükai Itoprafclan ıslah etmek, en 
iyi sulama ve rutubet muhafazası usuleıM araştırmak 
ve tatbik ederek yeşil gübre mevaolarifnı zliraî tmlüna-
vetbeye almak, en 'iyi araziyi işleme metot ve vasıta
larını Mlaıımak, küçük 'su kaynaManını ıslah etmek 
şarttır. Çünkü, ilkel tarım, fukaralığın kısır dairesi-
dir. Halbuki, endüstrieşmliş tarımın sonunda bereket 
vardır. îîeriye bakan bir TürkSye ilkel metotlardan 
kurtulup, (tarımı sanayi haline getirmeye mecburdur. 
Tarım nüfusunu yüzde 201nin aHtıiıa düşürmeyen bir 
ülke zenginleşemez. 

Sayın miMöCvekileri, Türkiye'de rakamlara göre, 
herkese dağutalacak kadar ıtopraik otaa'dığı gerçeği iiîe 
hareket eiderek, mülkiyete dayalı efconomSk ve ıtefcnıo-
tojik 'imkânı, meyldan agetiren bir tarım reformuna 
llhltiyacı tekrarluyorum. Çünkü, pasitayı büyültmeden 
Sdsyal adalöti sağlama çabaları sonuçsuz kalmaya 
malhkûmdur. Ancak, 'isltühlsalü ve birim verimlini arltı-
racak, ürünün kaililtesini yülkselltece'k, topraik kaybını 
önleyecek, zayıif araziiyii kendi gayretîyie ıslah dden 
çiftçiyi teşvik ve tarıma <îayalt sanayii yatırımliariı için 
çiftçiye 'iımikân ve 'krddü tentin ekiecek bir pfölliıtjika, 
gerçek bir reform nltelliğinü taışır ve iklöylüıyü refaha 
götürür. Ayrıca, bazı bölgelerde toprağı her an ellin
den ailınacagı endişesinde olan çiftçilerin bölgelerde 
araZi ıslahına yiönelik her tKirlKi yatırımküan vazgeçe-
cdkllerin'i unultmayattım. 'Böyle ıdurumlaıida tarımın 
imdder.nîeşmösi seklteye uğrayacak, istihsale 'de darbe 
inecektir. 'Bu ıda müreffeh Türkiye yolundaki çaba
larımızı engelemez mi? Tabiî ki engeller. 

Muhterem mildtveküferi, Sul'aıma Allanlarıında 
Arazi Düzenlemesine Da'ir Tarım Reformu Kanun 
Taısanisıddaki muğlak ollan kısımları incelediğimizde, 
IkamulaştıırılaCak araZiırün miktarlını buılmak mıüımkün 
olmuyor. Ne kaklar arazı 'kam'ülaşıtırıilacak, kaç çiftçi 
ailesi idağitKnidan faydjak'nacakltır? Tasarı bu konuya 
açıklık getirmiyor maalesef. Açık seçik yazıHsa Mi, 
ileride aksayacak ıdurumlar ş'imldiden ortaya çıkacak
tı, 
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Sayın mffietvekliflleri, ayrıca Hasanda kam - koca 
mail ayrımı da belirtilmemiştir. Ailesinden ımiiraıs İka
ları kadımın toprağı koçanım malı içinde mütalaa edi'-" 
inektedir. Oysa prensipte, Medenî Kanun «mal ay
niliği» ilkesini kabul eltonıişjtlir. Miras yoluyla imtlikal 
eden toprağın ayrı mütalaa edilmesli gerekmez mi? 
Burada arazi ayrıilımazisa mliMlkiyetin kutsallığı da ze
delenir. IMallumılarıınız dlduığu gibi, Mecellede topra
ğım mülkiyeti devletin (tasarrufunda 'Jdi. 1858 yılında 
çıkan Topraik Kanunu ile ferdî mülkiyet ülhldas olun
muş, toprak alnım ve satımı serbest bırakıılimıişltıır. Hal 
böyle ilken, tasarıda aile tarilf edlmiş, karı - koca ai
leyi teşkil ettiğine ve malı müşterek olduğuna göre, 
sahibime bırakılacak topra'k da müşterektir, diiye dü
şünülmüş. Dolayısıyla dağntım normumun 10 katım
dan fazla alımayacağı Made edilmiş ölüyor. Eğer ka
dın, alım - satım ve miras yoluyla topra'k sahljbi ise, 
mülkiyetindeki arazinin dağı'tıima /tabi tuıtüllmaması 
gerekir. Dağıtıma tabi tutulursa, kadın koca&ınidam ay
rıldığı zaman ne olacaktır? Babadan kalan, fakat deıv-
letleştürilen toprağını İkimden talep edecek, çiftçi ailesi 
dfduığuma göre, «asili geçimeoeMr? Bu durumun Sayın 
Hükümet tarafımdan dikkate alınması ve dıüzeltilme'sü 
zaruridir kanaatindeyim. 

Tasarı, Devlet kaynakları açısından da incelen
meye 'muhtaçtır. Türkiye'min bugüne kadar yaptığı 
topraik reformu denemeleri, Devlete pahalıya mal 
olmuş, 'kaynaklanın israfına yol açmıştır. Yapılan re
form çalışmalarıyla hedeflenen sosyal ıretfalhı geırçek-
'leştirmeldiiğ'i gibi, kırsal alamdaki mülkiyet kavramı 
üzerinde de şüphelerin dogmasına neden olmuştur. 
Dileğimiz, bu 'kanunun böyle olmamasıdır. 

Sayın Başkan ve mulhlterâm milletvekilleri; şimdi, 
memlekeltlm'izin geleceği açısından hayatî ehemmiyet 
arz elden bir konunun oldu - bitftilerle Sönuçılamdırıl-
mamasını 've gerçekçi düzenlemelerle yapılmasını 'te
menni ediyor, 'hepidize Saygılar sunuyorum. (HP. ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Sökmenoğlu. 
Sayım milletvekilleri, tasarınım ıtüımlü üzerindeki 

'görüşmeler tamamılanmışitıır. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

söz talebim vardı efendim. 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar ile şa

hısları adına da 2 milletvekili konuşma yapmıştır; İç
tüzüğe göre görüşmeler tamamlanmıştır efendim, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bun
dan sonra söz hakkı doğar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir; sıraya 
göre söz vereceğim-efendim, isteme göre; burada sıra 
var efendim. 

Buyurun Sayın Altıntaş 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 
Sulama Alanlarındaki Arazi Düzenlemesi ve Tarım 
Reformu Kanun Tasarısı hakkında grupların değer
li sözcülerini ve kendi adlarına konuşanları dinlemiş 
bulunuyoruz, Yalnız, sözlerime başlarken bir hususu 
belirtmeden geçemeyeceğim. Bazı sözcü arkadaşlar 
Büyük Atatürk'ün adından bahsetmek suretiyle, bu
rada Toprak Reformu Kanunundan, Tarım Reformu 
Kanunundan bahsettiler. Değerli arkadaşlarım, Ata
türk hepimizin millî bir varlığıdır, millî bir hedefi
mizdir, hiçbir zümreye mal edilemez ve biz Atatürk 
Cumhuriyetinin çıkarttığı Anayasaya uygun olarak 
bu kanunu huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
lütfen, bir dakika. Efendim, ifade ettikleri «zümre» 
diye herhangi bir kimseye mal etmedik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi dinleyelim, 
lütfen. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Tav
zih buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Kimseye mal 

etmedik. Çok rica ederim. Nereden çıkardılar?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devamla) 
— Arz ediyorum efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Biz «Maletmüş-
tir» mi dedik? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devamla) 
— Efendim, «Atatürk hepimizin malıdır» dedim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Gayet tabiî 
hepimizin malı. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devamla) 
— Ve bu millete ışık tutan, rehberlik eden, yol gös
teren, ilkeleriyle bizi devamlı olarak aydınlatan bü
yük bir ışıktır, hepimizin ortak malıdır diyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Evet, 
ve o ışığı görünüz. 
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TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devamla) 
— Ve onun kurduğu Cumhuriyetin Anayasasına uy
gun olarak bu kanunu gündeme getirdiğimizi arz et
mek istiyorum efendim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Sayın Ertuğ-
rül Gökgün, bu kanunun amacından saptığını, bir su
lama kanunu olduğunu söyledi ve diğer sözcü arka-

* daşlanmızdan da bazıları bu konuya değindiler. 
Değerli ark adaşlarım, Anayasanın 44 üncü mad

desi, bize, toprakta verimi artırmayı ve birim saha
dan azamî geliri temin etmeyi, hem millî ekonomi
ye katkıda bulunmak, hem de kişileri fakirlikten kur
tarmak amacını getirmiş bulunmaktadır. Bu neden
le kuru toprağın verimine nazaran sulu arazilerde 
verim 4 katına kadar olabildiğine göre, biz Devletçe 
sulamayı amaç edinmek suretiyle köylüyü kaderin
den kurtarmak istiyoruz, daha verimli bir hale ge
tirmek istiyoruz ve dolayısıyla da millî ekonomiye 
katkıda bulunmak istiyoruz. 

Onun içindir ki, bunun amacı, Devletçe sulanan 
arazilerde ilk uygulamayı yapmaktır. Zaten Devletin 
tasarrufunda olan, ister sulanan arazi olsun, isterse 
sulanmayan arazi olsun, bu alanlar Bakanlar Kuru: 

lunca kabul edildiği takdirde derhal ilgili kuruluşun 
emrine geçiyor. 

Diğer taraftan, şahısların elinde bulunan arazi ise, 
bir norm tespit edilmek suretiyle yıllık gelir tespit 
edilmek suretiyle iklim şartlarına, bölge özellikleri
ne, toprak varlığına, üretimin çeşitlerine göre, bu 
normda tespit edilen 1 milyon liranın karşılığı olan 
alanın 10 katı alınmak suretiyle sahibine iade edili
yor, onun üstündeki kamulaştırmaya tabi oluyor. 
Eğer, Bakanlar Kurulu lüzum ve zaruret gördüğü 
takdirde buna yüzde 50 oranında bir artırım da ge
tiriyor. Biraz sonra bazı arkadaşların hesaplarındaki 
küçük bir yanlışlığa geleceğim; hiçbir surette büyük 
çapta, 12 bin dönüm, 20 bin dönüm gibi bir alan 
çıkmıyor; biraz sonra arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın âmir hükmünü 
uyguladığımızı arz ettim. Arkadaşımız, «Bu, bir ta
rım reformu kanunu değildir, bu bir topraklandır? 
ma kanunudur» diyor. Anayasanın 44 üncü ve 45 
inci maddesi, toprak reformundan Ibâhsetmryor, ta
rım reformundan bahsediyor. Bu Kanun çıkarken, 
tarım reformuna ait bilumum teknik ve idarî tefer
ruat ve detay bunun bünyesinde yerini alamaz. Ta
rım reformu bir tohum İslahı meselesidir, bir sula-
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| ma meselesidir, bir alet ye edevatla teçhiz meselesi-
I dir, bir pazarlama meselesidir, türlerin İslahı mesele-
I sidir. Bunlar için, ayrıca detaylı kanunlar mutlak 
I manada çıkarılacaktır ve esasen Tarım Orman ve 
I Köy İşleri Bakanlığı, bu konularda gereken çabayı 
I göstermektedir. 

«(Bütün yetkiler Bakanlar Kurulunda toplanmış
tır» deniyor. 

I Değerli arkadaşlarım, uygulama alanının tespiti 
Balkanlar Kuruluna verilmiştir. Nerede uygulanaca-

I gına dair sınırları tespit edilip, Resmî Gazetede ya-
I yınlandıfında yürürlüğe girmek şartıyla, Balkanlar 

Kuruluna bu yetki verilmiştir. B'ir de, normun 10 ka-
I tına gereken yerlerde yüzde 50 ilave hakkı Bakan-
I 1ar Kuruluna tanınmıştır. Bir de, topraksız veya top

rağı yetersiz çiftçiye arazi verilirken, norma bir kat-
I lama daha yapma hakkı ve yetkisi verilmiştir. Bakan-
I 1ar Kurulunun bunun dışında başka bir yetkisi yok

tur; bunlar da görevin ve yasanın yürütülmesi ba-
I kımından zarurî görülmüştür. 

Tabiatıyla, bir kanun bildiğiniz gibi anaükeleri 
I verir, diğer teferruat yönetmeliklerde ve diğer ka-
I nunlarda belirtilir. Çok değerli arkadaşım, yönet

meliklerin adedinin çokluğundan şikâyet ediyor. Yö-
I netmelik bir tanedir değerli arkadaşlarım. Bu da, yal

nız kendisine atfedilen noktalarda açıklik getirmek 
I amacıyla tedvin edilecektir. 

«Millî güvenlik neden gelmiştir, veya neden ge
niş tutulmuştur?» deniyor. 

I Değerli arkadaşlarım, yurdumuzun millî hudut-
I larmın çevreleri malum. Bu medenle, memleketimi

zin yüksek menfaatleri söz konusu olduğu ve millî 
I güvenlikle ilgili kuruluşlarca lüzum ve zaruret de 

görüldüğü takdirde, Bakanlar Kurulumuz elbette iki 
bu memleketin millî menfaatleri için gereken ted-

I biri alacaktır, Jbu zorunluluk hafi de bu nedenle 'gel
miştir. 

I «Toplulaştırma da bir zorunluluk» deniyor. 
Değerli arkadaşlarım, Çiftçiyi Topraklandırma 

I Kanunu ile toprak yirmibeş Otuz dönüm gibi çok 
küçük parçalara ayrılmak suretiyle teknik işletme
cilikten uzaklaştırılan ve âdeta karasabana dönü
şüm yaparcasına küçük parçalara 'bölünme çalışma-

I lan yapılmış; gelişen teknoloji, modern alet ve ede
vat karşısında bu alanlar birleştirilmediği takdirde 
teknik bir tarım işletmeciliği yapılması imkânı kal
mamıştır^ Bu nedenle, bir şahsın elinde birkaç tane 
arazi var ise, îbunu bir toplu işletme halline getirmek 
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ve ekonomik bir bünyeye kavuşturmak suretiyle ta
mamen üretimi artırıcı, teknolojiyi geliştirici bir 
amaçla bu madde getirilmiştir. 

Değerli arkadaşım teklifinde, «Devletin elindeki 
bütün araziler ve orman sınırları da biran evvel çi-
zilimelk suretiyle orman dışına çıkacak araziler de 
katılmak suretiyle ibu Kanunun uygulamasına böy
lece geçilmelidir» diyorlar. Biz de buna zaten yü
rekten katılıyoruz. Zira, kanunun amacı da Devletin 
elinde bulunan sulu ve kuru arazilerin kamu hiz
metlerinde kullanılmayan kısmının tümünü bu il
gili yönetici kuruluşun emrine almaktır. 

Bir de ilmen ve fennen lorman olma niteliğini kay
betmiş olan sahalar ve orman kadastrosunca orman 
dışına çıkarılacak sahalardaki, kadastro çalışmaları 
inşallah kısa sürede biter ve bunlar da bu ilgili ku
ruluşun emrine verilmek suretiyle atıl durumda kur
tarılır, memleket ekonomisine ve çiftçinin emrine gir
miş olur. 

Efendim, HP Sözcüsü Sayın Yılmaz Hastürk, ken
dilerinin 5 ay evvel vermiş olduğu bir kanun tekli
finin komisyonda 5 ay bekletilmek suretiyle günde
me geldiğini, zira Hükümetin getireceği tasarının bek
lenmekte olduğunu belirttiler. 

Değerli arkadaşlarım, Değerli Sayın Hastürk ar
kadaşımız bizim Komisyonumuzun üyesi idi ve şim
diye kadar da Komisyonumuzu muntazam takip 
eden muhterem bir arkadaşımızdır. Komisyonumu
zun çalışmalarında kendilerinden birçok kere fay
dalandık. 

Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hükmündeki 
kararnamelerin, kanun tekliflerinden önce ele alın
masını amir bulunduğundan, gündemler yapılır iken, 
kanun hükmündeki kararnameler daima öne alınır. 
Bunlar süreli olduğu içindir ki, kanun tekliflerine 
ancak sıra gelebilmiştir. Bir Anayasa hükmü burada 
yerine getirilmiştir. Ben kendilerine Komisyonun 
'huzurunda da bu hususu arz etmiştim. 

Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında kendile
rinin teklifi önce geldiği »cin 1 numaralı sıraya, Hü
kümetten gelen tasarıyı da 2 numaralı sıraya aldık 
ve her ikisinin tümü üzerinde Sayın Hastürk geniş 
bilgi verdiler, Hükümet adıına da Sayın Bakan geniş 
bilgi verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek istiyorum 
ki, her ikisi de muhteva itibariyle birbirinin aynı ve
ya çok yakını. Sayın Hastürk kooperatifçiliğe yer 
vermiş ve bir de kendileri burada konuşurken belirt

tikleri gibi fonun denetiminin Sayıştaya verilmesini 
istemiş, Hükümet tasarısında ise bu kontrol Yüksek 
Denetleme Kuruluna verilmiş. 

Şimdi, kooperatifçilik tabiatıyla Anayasanın bir 
maddesinde var. Yalnız, burada «Kooperatif kurulur» 
değil, «Kooperatife destek verilir» deniliyor. Elbette 
Hükümetimiz de, bakanlığımız da kendi bünyesinde 
kurduğu Kooperatifler Genel Müdürlüğünün hizmet
lerini her yönden desteklemek suretiyle çiftçimize güç 
katmaya gayret edecektir. 

Diğer taraftan, 1 milyonluk norm miktarı Sayın 
Hastürk'ün teklifinde de var, Hükümet tasarısında 
da var. Fon kuruluşu hususu her ikisinde var. Nor
mun üstünde sahibine iade veya köylüye verme her 
ikisinde de aynı; farklılığı çok az bir iki noktaya yan
sımış vaziyette. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Niye 
reddettiniz o zaman? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ. KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devamla) 
— Efendim, teklif ve tasarı Komisyonda tartışıldı. 
Tabiatıyla bir tanesinin esas alınıp diğerinin de fi
kirlerinden ve özünden faydalanılması söz konusu 
oldu ve Hükümetin tasarısı esas alınmak suretiyle 
işleme konuldu. 

Efendim, «Sahibi tarafından sulanan arazi kuru 
arazidir» deniyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, biz topraktan azamî 
verimi almak istiyoruz. Milî ekonomimizin ve Ana
yasamızın gereği de budur. Bu nedenle, biz Devlet
çe sulanan araziyi uygulamaya sokuyoruz, vatandaşı 
birim sabadan en çok verimi alması için teşvik edi
yoruz, kendi arazisini sulamaya davet ediyoruz, su
lamasını teşvik ediyoruz. Bu nedenle bu uygulama 
sırasında sahibi tarafından sulanan arazinin kuru 
arazi gibi işlem görür anlamı vardır, yoksa sulu ara
zi eşittir kuru arazi şeklinde bir tarif getirilmiş de
ğil, İşlemde yapılacak şekli göstermektedir. 

«Bir toprağın sahibine iade edilecek kısmında; 
yani normun 10 katı sahibine bırakılıp üstü alınaca
ğı zaman, eğer bir kısmı sulu arazi, bir kısmı kuru 
•arazi ise sulu arazi kuru arazi gfibi işlem görür» de
dik. Çünkü o işleme tabi tutulacak arazinin kaç dö
nümü veya metrekaresi % suludur, ne kadarı kurudur 
diye bir rnetreja, ölçüme tabi tutulmadan, işleme hız
lılık kazandırmak içindir, bu amaçla yapılmıştır ve 
zaten araziden kalan kısmı iade edilirken tercih hak
kı da kendisine bırakılmıştır. 
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Sayın Hastürk, vatandaşların elinde bulunan bir 
arazinin başka bir araziye transferi sırasında birta
kım değişik düşüncelerin 'hâkim olabileceğini ve bir
takım endişelerin olduğunu belirttiler. 

.Arazi «transferi kamu yararına olduğu takdirde; 
mesela bir ağaçlama yapılabilir, orman ağaçlaması 
gibi olabilir, bir orman bütünlüğünü tesis edebilir ve
ya bir başka kamu yararına bir tesis kurulabilir, bir 
değişik kullanma tarzı gelebilir. Vatandaşın mağdu
riyetini önlemek bakımından bir uygulama alanı bü
yüklüğünde değil ise, bir transfer sistemi getirmek 
suretiyle vatandaşı mağduriyetten kurtarmak amacı
na matuftur, tamamen iyi niyetle konmuştur. 

«Denetimden kaçılmıştır» dendi. 
Değerli arkadaşlarım, kurulacak fon veya ilgili 

kuruluş, bu çalışmaları sırasında denetimden kaçma 
yerine, bilakis idarî denetimin de altına kendisini 
sokmak suretiyle bir hüküm getirmiş bulunuyor. Zi
ra yalnız Sayıştayın denetimine tabi tutulduğu, takdir
de, yıl sonu yalnız hesap üzerinde yapılacak incele
melerle ilgili kuruluş kendini ibra edebilecekti. Hal
buki Yüksek Denetleme Kuruluna •bırakılmak sure
tiyle Bakanlığın bütün denetim kurulları devamlı ça
lışmakla 'birlikte, Başbakanlığın bütün kurulları, tef
tiş ve denetim kurulları, Devlet statüsü gereğince ça
lışmakla birlikte, Yüksek Denetleme Kurulunun da 
hem idarî yönden, hem parasal yönden denetimi var
dır. Burada kaçma değil, biraz da üst üste denetim 
listemi, zincirleme suretiyle getirilerek çeşitli açıklık
lar kapatılmış bulunmaktadır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ya
ni iş başıboş değil Sayın Hastürk'ün söylediği gibi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devamla) 
— Sayın arkadaşlarım, çok değerli Akkılıç arkada
şımız da bizim Komisyonumuzun çok değerli bir üye? 
•sidir, Kendilerinden hakikaten faydalanıyoruz. 

«Bu kanun çıkarken Hükümet gereken önemi ver
medi» dediler. Bundaki amaç, hazırlık safhasındaki 
çalışma mıdır, yoksa Komisyondaki çalışma mıdır, iyi 
anlayamadım, ama Komisyondaki müzakeresi sıra
sında Hükümetçe yapılan çalışmalardan bahsediyor
sa, başta Sayın Bakanımız olduğu halde diğer yet
kililer Komisyonda devamlı sorularımızın muhatabı 
olmuşlar ve her an bize uygulamadan bileği vermiş
lerdir. Bunu bilhassa arz etmek isterim. 
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©AŞKAN — Sayın Altıntaş, süreniz doldu, lüt
fen bağlayınız efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devam
la) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Efendim, «Çayır-merada tahsis amacının bozuklu
ğundan» bahsettiler. Ben çayır ve meranın bilakis 
bu tasarının 15 inci maddesine göre, hayvancılığı 
geliştirme ve teşvik bakımından bir teminat altına 
alındığı, sınırlarının tespit edildiği ve kullanım tar
zının daha garanti altına alındığı kamsındaym. Bu
rada, daha evvelki konuşmamda arz ettiğim gibi, 
memleketin millî menfaatları bakımından bir zorun-
luk olduğu takdirde amaç dışı tahsis söz konusu ola
bilir. Yoksa çayır ve mera, ormanlarımızda olduğu 
gibi hem Anayasamızın hem de bu Kanunun temi
natı altındadır. 

Sayın Hocama yine bir şeyi arz etmek isteyece
ğim : *1 milyon net gelirden, kuru alanlarda, hesap 
ettik 600 dönüm; nadası ile birlikte 1 200 dönüm 
(1 200 X 10 t= 12 000) dönüm. Yarısını alalım; 
12 000 + 6 000 = 18 000) dönüm arazi verilecek
tir» dediler. Zannediyorum bu madde böyle bir ama
cı getirmiyor. Tekrar kısaca arz etmekte fayda müla
haza ederim. 

Bölgelere göre, toprağın normuna göre, iklim 
şartlarına göre, üretilen ürünlerin çeşidine göre tabi
atıyla değişiyor kuru arazide. Baz olarak yine ken
dilerinin rakamını alıyorum. Eğer 600 dönüm ise 
normu, bunun 10 katı 6 000 dönüm oluyor. Nadası 
diye bir şey yok; 6 000 dönüm oluyor. Eğer Ba
kanlar Kurulu çeşitli mülahazalarla yüzde 50 daha 
ilave lüzumunu görüyor ise 9 000 dönüm oluyor, 
18 000 dönüm diye bir şey yok. Bilhassa belirtmek 
ve arz etmek isterim, kanunun amacı da budur, için
deki espri de budur. 

Sayın Sökmenoğlu istihdamdan bahsediyorlar. 
Efendim, Anayasamızın ve bu kanunumuzun ana-
amaçlarından 'birisi istihdamı artırmaktır. O bakım
dan, bu Kanun tasarısı işsizliğe çare bulmak bakı
mından, çiftçiyi toprağına bağlama bakımından özel 
bir amaç gütmektedir. 

Eskiden verilen araziyi çiftçi kiraya verir, saflar, 
devreder veya kooperatiflerin emrine tahsis eder ken
disi başka illere gider, değişik işlerde çalışır, sezonun 
sonunda kooperatifte ne kadar parası birikmişse o 
kadar alır. Yani toprağı kim işletiyor, kim işletmi
yor bunun belirlenmesi dahi mümkün değildi. Şim
di burada amaç* toprak verilen çiftçi bizzat işlet-
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mek zorundadır, kullanmak zorundadır. Hatta miras 
yoluyla kendisine arazi intikâl edenler olsa dahi, bun
lar altı ay içinde miras işlerinde bjr toparlama yapa
madıkları takdirde müdahale edilmek zorunluluğu 
vardır. Kendisine toprak verilenler toprağını zama
nında kullanamadığı takdirde geri alma hüküm ve za
rureti vardır ve boş arazi bırakmamak, millî ekono
miye tahsis etmek hu Kanunun anaamacıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Altıntaş lütfen tamam
layınız. 

TARIM- ORMAN VE KÖY ÎŞLERÎ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devam
la) — Bitti efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sü
resi dün bitti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ihtar ettim Sayın Bayezit. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Devam
la) — Efendim, çok çok teşekkür ederim beni din
lemek zahmetinde bulundunuz, sağ olun, var olun, 
tenkitte bulunan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
Sayın Hikmet Bicentürk, buyurun; süreniz 10 da

kikadır. 
HİKMET BİCENTÜRK (içel) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; iki küçük nokta üzerin
de fikirlerimi arz etmek üzere huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum. 

Görüşülmekte olan tasarının muhtevası incelendi
ğinde, toprak reformu ile ilgili maddelere de yer ve
rilmekte; bununla beraber tarım ağırlıklı ve sulanan 
alanlarda uygulamaya öncelik veren bir tasan olduğu 
görülmektedir. Tasarının bu bariz vasfını vurgulamak 
için de adı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 
Dair Tarim Reformu Kanun Tasarısı olarak ifade 
edilmiştir. 

Tasarıda, Devletin sulamaya açtığı alanlar önce
likle reform kapsamına alınmıştır. Bunun sebebi şu
dur : Devlet sulanan arazilerin dönümüne 200 bin lira 
civarında bir masraf yapmaktadır. Bir kimsenin ne 
kadar çok arazisi varsa Devletin bu konudaki yardı
mcıdan o kadar fazla faydalanmaktadır. Onun için, 
Devlet bu yardımı yaparak arazinin verimini üç beş 
misli artırırken, arazinin değerini de üç beş misli yük
seltmektedir. Burada toprağı olmayan çiftçiler için 
arazinin bir kısmım kamulaştırmak, bir nevi Hükü
metin hakkı haline gelmektedir. Bu, sosyal adalet il
kelerine de uygundur. 
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Sulanan araziler öncelikle reform uygulamasına 
alınmıştır. Bunun başka bir sebebi de şudur : Kuru 
arazide malumlarınız verim düşüktür; monokültüf 
ziraat hâkimdir, makineli ziraat hâkimdir, istihdam 
yeterli değildir. Böyle arazilerde kanunun öngördüğü 
norma ulaşmak için büyük bir alanın topraksız veya 
az topraklı çiftçiye verilmesi gerekmektedir. Türkiye' 
de dağıtılacak bu kadar çok arazi mevcut değildir. 
Aynı zamanda bu gibi arazilerde reform ters çalış
maktadır. 

Bir misalle arz edeyim; 1970'li yılların başında 
Devlet istatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşki
latıyla birlikte hudut bölgelerinde bir envanter çalış
ması yapmıştık. Buradaki çiftçilere, «geçiminizi neyle 
temin ediyorsunuz?» diye sorduğumuzda «Nisanda 
Çukurova'ya gideriz, ekim ayına kadar orada kalırız, 
pamuk toplarız, pamuk çapalarız, bununla geçiniriz» 
diye cevap veriyorlardı. «Peki ilave bir geliriniz var 
mı? diye sorduğumuzda, «Var; vaktiyle Hükümet bize 
toprak verdi. Fakat bu toprakları işleyecek güçte de
ğiliz» diye cevap veriyorlardı. Çünkü, 20 nci asırda 
sabanla, bir çift öküzle tarım yapmak imkâm yok, 
bunlar mibzer ister, traktör ister, biçerdöver ister; 
«Ne yapıyorsunuz o halde» diye sorduğumuz zaman 
da, «Biz bunları büyük toprak sahiplerine kiralıyoruz. 
Onlar bizim adımıza ekiyor, biçiyor, bize de sene so
nunda bir miktar buğday, hububat veriyorlar» şek
linde cevap veriyorlardı. 

Görüldüğü gibi, burada büyük arazi sahibi, arazi
sini küçük arazi sahibine kiralamıyor; küçük arazi sa
hibi, arazisini büyük arazi sahibine kiralıyor, ve ken
disi üretimden çıkıyor. Bu türlü bir uygulamayı toprak 
reformunun ruhuna aykırı bulmaktayız/ Bunun için 
sulanan alanlarda reform uygulamasını esas aldık. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa 
göre bildiğiniz gibi kooperatifler kurulmuştur. Koo
peratiflerde de toprak ağasının yerini bu sefer koope
ratif almıştır. Kendisine toprak verilenler arazisini 
kooperatife devretmiştir, kooperatif onun adına ek
miştir, biçmiştir, satmıştır ve sene sonunda, «Al şu 
parayı demiştir. Bunun istihdam neresinde? 

Bir de sulanan araziler konusuna geçelim :•'• Bu 
arazilerde polikültür ziraat yapmak mümkün; yani 
çeşitli ürün yetiştirmek mümkün, intansif tarım yap
mak mümkün ve bu şekilde senenin 12 ayının bü
yük bir kısmında toprakta aile içgücünü kullanmak 
mümkün. Bunun için hu gibi arazilerin dağıtılması 
Ön planda yer almıştır. Burada arazi normu da kü-
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çüktür; kuru arazide verilecek 150-200 dönüm arazi 
yerine 'burada 30-40 dönüm arazi vermek suretiyle 
aynı geliri elde etmek mümkün olmaktadır. 

Bunlar da göstermektedir ki, bu Kanun kapsa
mında sulamaya fazla önem verilmiştir, toprağın ve
rimliliğinin artırılmasına önem verilmiştir, polikültür 
tarıma önem verilmiştir. 

Sayın Yılmaz Hastürk ve arkadaşlarının takdim 
ettikleri teklifi de okumak fırsatını 'buldum. Mem
nuniyetle arz edeyim ki, bu iki teklif arasında bü
yük farklar görmedim; temelde muhalefetle tama
men birleştiğimizi memnuniyetle müşahade etmiş ol
dum. Hatta kooperatif konusunda da temelde bera
ber olduğumuzu gördüm. Sayın Yılmaz Hastürk ve 
arkadaşlarının 'kooperatifler konusundaki teklifinde 
reform 'bölgesinde kurulacak kooperatifler için zo
runlu üyelik vardı. Bilindiği gibi bir kuruluşun koo
peratif olmasının anaprensibi kooperatife üye olma
nın gönüllü olması ve kooperatif idaresinin müda
halesinin kooperatif kuruluşunda yer almamasıdır. 
Bunun ötesinde bu tasarıda sayılan bütün konular 
demokratik, hür kooperatifçilik esaslarına dayanmak
tadır. Bu konuda da tamamen Sayın Hastürk ve ar
kadaşlarının hazırladığı teklifteki kooperatifçilik 
prensipleriyle hemfikiriz. 

Bilindiği gibi, kooperatifçilik 19 uncu aşırın or
talarında ve ikinci yarısında bütün dünyaya yayıl
mış ve yayıldığı ülkelerin rejimine uygun şekil al
mıştır. Baltı demokrasilerinde kooperatifler çiftçilere 
girdi 'kredi sağlar, ürünler elde edildikten sonra çift
çilerin ürünlerini pazarlar ve değerlendirir. Burada 
ürünler birleşmiş, toprak ve tarlalar birleşmem iştir. 
Bunlar üretici kooperatifleridir. Bizde yanlışlıkla ta
rım kooperatiflerine üretim kooperatifleri denilmek
tedir. Burada 'bunu da zikretmekte fayda görüyorum. 

Doğu biöku ülkelerinde ilk önce toprağın kul
lanma hakkı kooperatife devredilmiş, daha sonra 
toprağın mülkiyeti devredilmiş ve toprak kooperatif-
leştirilmiştir. Bu tür uygulama memleketimizde yok
tur. Bu konuda da muhalefet ve iktidar olarak bir
leşmiş bulunmaktayız. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, 1757 sayılı Kanu
na göre kurulan kooperatiflere verilen arazilerde üre
ticinin, toprak sahibinin söz hakkı yoktu, yani yöne
time müdahale vardı, aynı zamanda toprağı kullan
ma hakkı tamamen kooperatife devredilmişti. Biz ye
ni bir uygulama ile bunu tekrar gündeme getirmek 
istemedik. 

Hükümetin tasarısında kooperatifleşme bir baş
lık olarak yer almamış ise de, reformun uygulama böl

gelerinde mevcut yasalara göre kurulmuş kooperatif
ler mutlaka bu uygulamada görev alacaklardır. Farklı 
bir uygulama getirmek istemedik. 

Bilindiği gibi Türkiye'de tarımla geçinen nüfus, 
toplam nüfusun yüzde 55-60'ı civarındadır. 

BAŞKAN — Sayın Bicentürk, bir dakikanız kal
dı, lütfen toparlayınız. 

HÜKMET BİCENTÜRK (Devamla) — Tarımda 
ilerlemiş ülkeler ve diğer Avrupa ülkelerine bakıla
cak olursa, tarımla geçinen nüfus toplam nüfus için
de yüzde 6 civarındadır. Avrupa'nın geri kalmış ül
kesi sayılan Yunanistan ve İrlanda'da dahi tarım 
nüfusu, genel nüfusun yüzde 20'si civarındadır. Biz
de 3 milyon küsur tarım işletmesi mevcuttur. Esas 
reform, bu nüfus ağırlığını, toprağın bu yükünü ala
rak bu nüfusu sanayie ve hizmet sektörüne aktar
maktır. Bu da, tarım endüstrisine ve hizmet sektörü
ne önem vermekle mümkün olacaktır. Bunu yüzde 
20 seviyesine indirdiğimiz zaman tarımla uğraşan iş
letmelerin büyüklüğü de 2,5-3 misli büyüyecektir. 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

«BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bicentürk. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. Ancak, Sayın Ferit Melen ve arkadaşlarının 
tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda da ele alın
ması gerektiğine değinen bir önergeleri vardır. 

önergeyi okutuyorum ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

168 sıra sayılı kanun tasarısının ihtiva etmekte 
olduğu malî hükümleri nedeniyle söz konusu tasarı
nın Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmasını te-
minen tasarının Komisyona şevkini arz ve teklif ede
riz. 

Ferit Melen Fenni tslimyeli 
Van Balıkesir 

Rifat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

A. Necati Karâ'a 
Kütahya 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Abdurrahman Demîrtaş 
Hatay 

M. Abdürrezak Ceylan 
Sıiıirt 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Mustafa İzci 
Manisa 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 
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BAŞKAN — Komisyon bu öneriye katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — önerge sahibi 'konuşmak isterler mi 

efendim? 
FERİT MELEN (Van) — Evet efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Başkan, 

usul 'hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

eğer bir konu Tüzük gereği ise, buna 'katılıyor mu
sunuz, katılmıyor musunuz şeklinde sorup cevabını al
mak yeterli midir? Onu anlamak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterli efendim, teamül de daima 

böyle. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Tüzük gereğin

ce yeterli değildir efendim, yalnız Plan ve Bütçe Ko
misyonunda değil, tasarının biraz önce arz ettiğim 
komisyonlarda da ele alınması gereklidir. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Feri* iMelen. . 
FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; çok önemli bir reform tasarısını müza
kere etmekte olduğumuzu 'biliyorsunuz. Bu reform ta
sarısı, 'birçok yönleriyle Plan-Bütke Komisyonunu ve 
Beş YılMk Planı 'ilgilendiriyor. Bu tasarı içinde fonlar 
vardır. Bu tasarıya göre arazi istimlak edilece'ktir, bu
nun bedeli 'bütçeden ödenecektir., 

Yine bu tasarıda, .eskiden Toprak Kanunu döne
minde mevcut Ön Tedbirler Kanunu kaldırılmakta
dır. ön Tedbirler Kanunu ile istimlak edilmiş olan 3 
milyon dönüm arazi vardır. Bu araziden ancak 170 
bin dönümü halka, yani topraksız çiftçilere tevzi edil
miştir; mütebakisi bugün Devletin elinde 'bulunmak
tadır. Ön Tedbirler Kanunu 'kaldırılmakla, bunlar 
otomaitikman eski sahiplerine 4ade edilecektir. Bunun 
gibi çeşitli meseleler vardır, 

Bunların hepsi Bütçe Komisyonunu, hatta Anaya
sa Komisyonunu ya'kından ilgilendirir. İçtüzüğümüze 
göre Meclis Başkanlığı, kanun. tasarı ve teklif terini 
ilgili komisyonlara havale etmeye mecburdur. Fakat, 
Sayın Meclis Başkanıımız nedense İçtüzüğün 'bu hük
münü dikkate almayarak, işine geldiği gibi, işi kısa 
yoldan haHetmek üzere, çok önemli kanun tasarıları-
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nı bir tek ilgili, hatta ilgisi az olan komisyona hava-
let etmek suretiyle kanunlaştırmaya çalışma'ktadır ki, 
hu kesin olarak yanlıştır, Anayasaya uygun değildir, 
İçtüzüğe uygun değildir ve maslahata, işe uygun de
ğildir. 

Bu sebeple izin verirseniz, hakikaten hu yönler
den tetkik edilmek ve tefkikatını tamamlamak üzere, 
hiç olmazsa evvelemirde Plan ve Bütçe Komisyonu
na havale edilmesine karar vermenizi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (M DP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Melen. 
Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Ferit İMelen ve arkadaşlarının önergesini oy

larınıza sunacağım. 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı sulama alan

ları ile Bakanlar Kurulunca gerekli görülen alan
larda; 

a) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilme
sinin korunmasını, birim._ alandan azamî ekonomik 
verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak 
artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda istih
dam imkânlarının artırılmasını, 

b) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çift
çilerin ziraî aile işletmeleri 'kurabilmeleri için Devle
tin mülkiyetinde bulunan topraklarla toprâklandırıl-
malaıını, desteklenmelerini, eğitilmelerini, 

c) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekil
de parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve 
imkânlar ölçüsünde genişletilmesii suretiyle de toplu-
İaştırıtaıasını, tarım arazisinin ailenin geçimini sağla
maya ve aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli ol
mayacak derecede parçalanmasını ve küçülmesini ön
lemeyi, 
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d) Yeni yerleşme yerleri kurmayı, mevcut yer
leşme yerlerine eklemeler yapmayı, 

e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer 
amaçlara tahsisini düzenlemeyi, 

f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme 
şeklini belirlemeyi, 

g) Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer 
bölgelerde gayrimenkulleri* Millî Güvenlik nedeniyle 
mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerle
rinde düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

1 inci maddeyle ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan r168 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının l1 inci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE î. — 
e) Tarım arazileriyle, çayır, mera, yaylak ve 

kışlakların başka maksatlar için tahsisini önlemeyi,» 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Fikret Ertan 
İzmir 

İbrahim Ural 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Sinop 

Durcan Bmirbayer 
tamik 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Bu husus 2 nci maddenin <b) fıkrasında vardır. Bu 
yüzden katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge salhibi görüşmek ister mi? 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; maalesef bütün iyi niyetlerimi
ze ve bütün tasarıya katkıda bulunmak isteklerimize 
«Hayır» deniyor. Komisyonda da böyle dendi, şimdi 
de böyle deniyor. Burada Anayasanın ruhuna tam 
uygun bir düzenleme getiriyoruz; ama «Hayır, çün
kü ileride var» deniyor. Hayır efendim. 15 inci mad
de geldiğinde göreceksiniz, karşılıklı değiştirme, yani 

mera, çayır ve diğer arazilerin tarım arazisine dönüş
türülmesi ve de tarım arazisinin çayır meraya dönüş
türülmesi diye bir şey yok. O nedenle o maddede 
açıklık yoktur. Bu madde de, amaç maddesi olduğu 
için mutbtk surette bu hükmün yer alması gerekmek
tedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkıİıç'ın önergesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Tasarının 1 inci maddesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesini okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre, 
a) Sulama Alanı : Devletçe sulamaya açılan ve

ya projeleri bitirilmiş olup da sulama yatırımlarına 
başlanan ve devam eden alanlardır. 

b) Tarım Arazisi : Orman sınırları dışında kalan, 
ziraî üretim yapılan, çayır, mera, yaylak ve kışlak 
olarak kullanılan, kullanılma şekillerinden birine tah
sis edilen veya ekonomik olarak imar, ihya ve İslah 
edilerek üretime açılabilecek arazilerdir... 

c) Sulu Arazi : Devletçe sulanan arazidir. Sa
hibinin kendi imkânları ile suladığı arazi kuru arazi 
gibi işlem görür. 

d) Toprağın Verimli Olarak İşletilmesi : Top
rağın bulunduğu bölgenin ekolojik ve ekonomik şart
larına modern tarım usullerine uygun olarak toprak 
ve su kaynaklarının kullanılması, korunması, gerekli 
her türlü tedbirler alınarak verimliliğin artırılması 
suretiyle işlenmesi veya işletilmesidir. 

e) Aile : Karı - koca ve birlikte oturan reşit ol
mayan çocuklardan meydana gelen müessesedir. Aile
de kocaya, koca yoksa karıya «aile reisi» denir. 

f) Çiftçi : Geçimini, bedenî ve fikrî güçlerini 
kısmen veya tamamen katarak, tarımdan sağlayanlara 
denir. 

g) Tarım Toprakları : Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanlığınca birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
sınıf olarak belirlenen topraklardır. 

h) Toprağın Derecelendirilmesi ı Toplulaştırma 
işlemlerinde toprağın uygulama tarihindeki rayiç be
delli, verimliliği, özellikleri, yerleşim yerlerine olan 
mesafesi, konumu gibi unsurlar esas alınarak değiş
tirilecek toprakla denkliğini sağlamaktır. 
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i) Tarımsal İşletme Geliri : Brüt gelirden mas- I 
raflar düşüldükten sonra kalan miktardır. 

j) İlgili veya Uygulayıcı Kuruluş : Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Genel Müdürlüğünü ifade eder. 

k) Uygulama Alanı veya Bölgesi : Bu Kanunun 
amacına uygun olarak Bakanlar Kurulunca sınırları 
belirtilmiş alandır. 

1) örnek İşletme : Bölgenin ekonomik ve eko
lojik şartlarına göre modern tarım usullerini uygu
layan, tarımsal bir işletme planı ile çalışan, işletme 
muhasebe kayıtları tutan, uygulama alanı olarak tes
pit edilen bölgede son üç yılda birim alandan bölge 
ortalamasının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek bel
li katı kadar fazla tarımsal üretim elde eden, işlet
me tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet 
ve vasıtalara sahip olan işletmedir. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
varını? 

Buyurun İSayın Ferit Melen. 
FER'İT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; «Tanımlar» maddesinde, çayır ve mera
lar da tarım arazüsi olarak tarif edilmiştir. Halibuki 
bundan evvel' Toprak Kanununda bunlara 'özel bir 
yer verilımüşjti. Zira, TürkiyeMe bil'ha'sisa tarıma ma
kine girmesinden Sonra süratle'çayır ve mera azal
mıştır ve bugün a'&garî haiddindedir. Haitlta, bunu bi
raz daha azalmaya bırakırsanız, azallmaısıına imkân 
verirseniz, korkanım ki hayvancılık 'ölecektir. 

Zaten bu nedenle Anayasamız da 45 linçi madde
sinde Itaırum arazisi Sile çayır ve merayı ayrı saymıştır, 
yani, 'tarım arazM olarak ısaymamıışltır, «itarım arazi
leri ile çayır ve meralar» demiştir. Bunu ayırmasının 
hedefi, bunları korumaktır. Bunları (tarım arazisi ola
rak mütalaa edersek, bugün alınamayan, satılamayan, 
devri mümkün olmayan Ibu çayır ve meraları korka
rım ki, ^köy muhtarları, ihtiyar heyetleri -çeşüitil for
müllerle elden çıkaracaklar ve kısa zamanda Türkiye' 
de mera kalimayacaktır. I 

Bu sebeple bu tarif yanlıktır. Anayasaya uyarak 
ma'ddede çayır ve merayı ayırmak lazımdır. 

Teşekkür ederim. I 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. j 
Sayın Rezan Şalhinkaya, buyurun efendim. I 
F. RiEZAN ŞAMİMKAYA (Ankara) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. ' I 
Efendim, bu «Tanımlar» başlıklı 2 nci madde, dük- -

kat edilirse «Bu kanuna göre» şeklinde başılaımışjtır. 
Buradaki tanımlar bir büyük tarım lügat'indekli tanım- | 
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lar değildir. Ben bunu, uğraşı alanıma girdiği içlin, 
komisyon üyesi olmadığım hailde Komisyonda da 
açıkladım. Haitlta şöyle bir örnek verdim, dedim ki, 
köre (göre gözün tamımı, her şeyi kapkaranlık gıören 
bir organdır, denir; ama başına bir «köre ıgöre» der
seniz öyle. Onun gibi burada da tanımlar bazen bü-
limısel ıgerçeklere bile Iteıls düşer bir duruma gelmek^ 
itedir. İnsanı rahatsız eStımek'tedir; ama bapna, «iBu 
kanuna ıgöre» dendiği için bir şey diyemiyoruz. 

Benim buralda bir tek ilave etmek i'stediğfcn bir 
tanım var; o da orman tanımıdır. Çünkü orman içün-
dıs birçok köylümüz vardır. Bu kanuna ıgöre, acaba 
ormanın "tamımı nedir? Sayın Komisyon Başkanımıza, 
orman mühendisi, yakın meslektaşım olan arkadaşı
ma 'sorduğum zaman «Ormanın tanımı Anayasamız
da vardır» cevabını aldım. Ailenin tanımı da Medeni 
Kanunda vardır, ama buralda bu kanuna göre bir ta
mım yapılmışitır. 

Onun için, ben şimdi size ormanın itarım lülgaltın-
dafci tanımını okuyorum. Eğer gerçekten bu (tanım, 
bu kanuna uyuyoıraa ki, uymayacağını siz de göre
ceksiniz, yenliden bir tanım yapmalarını Özelllikıle K!o-
m'::/ondan rica ediyorum. Lügaltta, «Orman, belli 
boy vs sıklıktaki ağaç topluluğu ve kapladığı alan» 
olarak tanımlanıyor. «Orman açma, bu kanunda bizi 
çok ilgilendiriyor) ormamsızilaştır.ma, 'kellendirme, orman 
yok etmek, tarla yapmak, ya da yerleşime yeri duru
muna getirmek liçin ormanı kökleyip açma işi» îşjte bu
nu yapmış birçok kişi, şimdi o orman alanında oturu
yor. Bunlara, hadi güt mi diyeceksiniz, buyur istedi
ğin gibi otur, daha da aç mı diyeceksiniz? Komis
yon, bu kanunun ruhu bakımından, felsefesi bakı-
mınidan acaba ne düşünüyor? 

Sonra, «onman ağaçlan» demiş, Meşe, köknar, 
gürgen, karaağaç, akçaağaç, ıhlamur, kavak, kayın 
ve bunun gibi daha çok ormanlarda yetişen ağaçlar. 
Biz, z'iraaltçi olarak biliriz ki, ormanda yetişen zey
tuni ben gider aşılarsam-, zeytin ben'im olur veyahut 
çitlembiği aşılarsan fiştik olur, benim, harnup- doğal 
olarak ormanda yetişir; fakat aşılarsam ve ondan 
da keçiboynuzu elide edersem benim olur. 

Onun için bir orman tanımının bu kanuna ıgöre 
geftrilımesin'in yerinde olacağı kanısıyla slöz almış bu
lunuyorum, dinlediğiniz 'için 'teşekkür ederim. Ko
misyona da hassaten, böyle uygulanabilecek güzel 
bir kanun hazırladıkları için, «uygulanabilecek bir 
kanun hazırladıkları için» diyorum, her şey mükem
mel olamaz, muhakkak pek Çok ek'slikli'klleri olur; 
ama biz senelerdir bunun özlemini çekiyorduk, toprak 
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reformu kanunu geliyor, uygulanamıyordu; bu ka
nun zannediyorum k'i uygulanaM'Iecek bir kanundur, 
onun için ha'sısaten teşekkür eder, sözlerimi 'burada bi
tiririm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahinkaya. 
MAHMUT AKKILIÇ (Izmlir) — Sayın Başka

nım, söz rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Şahısları adına iki küışü konuştu ©fen
dim. Şahlsrnız adına 'Söz işitiyorsanız, söz veremem. 

MAHMUT 
Sayın 'Başkan. 

AKKILIÇ (tamir) — Grup adına 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsanız verebi
lirim. Grup adına buyurun. (ANAP sıralarından, 
«Grup başkanvekilimn imzasıyla müracaat etlmesi la
zım Sayın Başkan» sesleri) 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Belgo geliyor efendim. ' 

BAŞKAN — Lütfen bellgesirii gönderin. 

HP GRUBU ADlNjA MAHMUT AKKILIÇ 
(îzmir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; biraz ev
vel de arz ettim, Sayın Şahinkaya söylemek istedi; 
fakalt dilinin altında saklı kaildi. Acaba, tarım lüga-
Itırida, bilim'inde, tarifti arazü'si 'başka, bu kanuna gö
re tarım arazisi başka olur mu arkadaşlaır, çok rica 
ediyorum? 

Tarım arazisi, ekilen, Ibiçilen yerlerdir. Çayır, me
ra, yaylak ve kuşlak ayrı niteliğe, ayrı yapıya sahip 
yerlerdir arkadaşlar. Ni^in Anayasada bu yer almış
tır? Anayasanın ruhuna neden uygun olarak hareket 
etmiyoruz? Ne Kaybederiz, çok rica ediyorum? Sa
dece (muhalefetten geHdiği için mi buna katılmıyoruz, 
çok rica ediyorum? Kanuna ©öre başka, Anayasaya 
göre başka, tarım ibilimlinde başka diye bir şey yok
tur arkadaşlar. Lütfen gerçeği kabul edelim. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
2 nci «madde ile 'ilgili 6 Önerge var. Veriliş sıra

sına göre okutacağım, daha sonra da aykırılık sıra
sına göre okutup oylarınıza sunacağım. 

Önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasarısı
nın 2 nci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Kocabaş 
tçel 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Turgut HaMt Kunter 
Rize 

A. Bülent öncel 
Şanlıurfa 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Muzaffer ilhan 
Muğla 

Madde 2. — a) Sulama Alanı : Devletçe sula
maya açılan veya projeleri bitirilmiş olup da sula
ma yatırımlarına Ibaglanan ve devam eden ve 2 yıl 
içerisinde sulanması katileşen alanlardır. 

Gerekçe : 
Sulanması uzun zamana 'bağlı olan arazilerin ka

mulaştırılması veya kısıtlanması hem Devlet, hem 
fertler için sakıncalı yükümlülükler getirmektedir. 

Devlet ödemeden ötürü zarar edecek, fertler de 
arazi üzerindeki kısıtlamalardan iktisadî faaliyeti en
gellenecek, zarar edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Reformu Kanun Tasarısının 2 nci mad

desinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve talep ederiz. 

Madde 2. — Bu Kanuna göre, 
a) Sulama Alanı : Devletçe fiilen sulanan ara

zilerdir. ' 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

ismet Tavgaç 
Bursa 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi -Başkanlığına 
Görüşülmekte olan V6S sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 2 nci maddesinin (1) fıikrası «örnek işletme» ta
rifinin aşağiıdalki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ediyoruz, 

Saygılarımızla,: 
M. Abdurrezak Ceylan M. Murat -Sökmenoğlu 

Siirt Hatay 
Mehmet Yaşar Ebubekir Akay 

Ağrı Erzurum 
Turgut Halit Kunter Süleyman Çelebi 

Rize Mardin 
Abdulkerim Yılmaz Erdem Fevzi Necdet Erdinç 

Mardin Van 
Aziz Kaygısız ' Faik Tarımcıoğlü 

Kars Bitlis 
1. örnek İşletme : Bölgenin ekonomik ve eko

lojik şartlarına göre modern tarım usullerini uygula
yan, arazisini münhal bırakmadan işleten ve işletme 
tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet ve 
vasıtalara sahip olan işletmedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu M. Abdurrezak Ceylan 
Hatay Siirt 

Ülkü Söylemezoğlu Mustafa İzcıi 
Kahramanmaraş Manisa 

Turgut Halit Kunter H. Salbri Keskin 
Rize Kastamonu 

Mehmet Kocabaş Bahri Karakeçili 
îçel Şanlıurfa 

1. Sınır bölgeleri kara sınırlarından itibaren ara
zi. yapısının icap ettirdiği 5 kilometre derinlikteki tüm 
alanı ifade eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 2 nci maddesinin (1) bendinde yer alan «.... iş
letme muhasebe kaydı tutan» ibaresinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu Ali Ayhan Çetin 
Hatay Çorum 

Ülkü Söylemezoğlu Ayhan Sakallıoğlu 
Kahramanmaraş Sakarya 
M. Sedat Turan Turgut Halit Kunter 

Kayseri Rize 

Gerekçe : İbarenin kalkmasıyla götürü gider esa
sına göre vergilendirilen büyük çiftçi kesimini mağdur 
edecek, bu da hakkaniyet prensibini zedeleyeceği inan
cındayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanun Tasa
rısı» nın 2 nci maddesinin (1) bendindeki «örnek İş
letme» tanımının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Berati Erdoğan 
Samsun 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Teklif edilen metin : 
«1. örnek işletme : Bölgenin ekonomik ve eko

lojik şartlarına göre toprağın verimli olarak işletilme
sini koruyan ve geliştiren," modern tarım usullerini 
uygulayan, tarımsal bir işletme planı ile çalışan, uy
gulama alanı olarak tespit edilen bölgede son üç yıl
da birim alandan bölge ortalamasının Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecek belli katı kadar fazla tarımsal 
üretim elde eden, işletme tipine ve büyüklüğüne göre 
gerekli tarımsal alet ve vasıtalara sahip olan işletme
lerdir.» 

Gerekçe : Tasarının (1) bendinde örnek işletmele
rin tanımı yapılmıştır. Tanımda hangi nitelikleri taşı
yan işletmelerin bu kanun uygulaması açısından ör
nek işletme sayılacağı açık olarak ifade edilmiştir. 

Tanımın metnindeki, bölgenin ekonomik ve ekolo
jik şartlarına göre tarım usullerini uygulayan işletme 
ifadesi, her ne kadar toprağın verimli olarak işletil
mesini koruyan ve geliştiren verimli işletmeleri de kap
sadığı halde, uygulamada eksik bir değerlendirmeye 
sebep olmaması ve Anayasanın 44 üncü maddesinin 
lafzına ve ruhuna uygun hale getirmek için tanıma 
«toprağın verimli olarak işletilmesini koruyan ve ge

liştiren» ibaresi ilave" edilmiştir. Yapılan ilave ile tanı
mın esasında bir değişiklik yapılmamış, sadece ifade
ye açıklık getirilmek istenmiştir. 

BAŞKAN — 6 değişiklik önergesi okundu. Şimdi 
aykırılık sırasına göre önergeleri teker teker okutup 
reylerinize arz edeceğim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 2 nci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 
arkadaşları 

a) Sulama Alam : Devletçe sulamaya açılan ve
ya projeleri bitirilmiş olup da sulama yatırımlarına 
bağlanan, devam eden ve 2 yıl içerisinde sulanması 
katileşen alanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu ve arkadaşlarının 
önergesine Komisyon katılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?,. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi görüşmek ister ini? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— önergede gerekçemiz var, onun için söz istemiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

2 nci önergayi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Reformu Kanun Tasarısının 2 nci madde
sinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve talep ederiz. 

Madde 2. — Bu Kanuna göre sulama alanı, dev
letçe fiilen sulanan arazilerdir. 

Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 

îstemiiyor, 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir, 
3 üncü önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Mille* Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sulama Alanlarındaki Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanun Tasarı-

22 . 11 s 1984 0 : 1 

sının 2 nci maddesinin (iy bendindeki örnek işletme 
planının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Hasan Aşçıoğlü ve 
arkadaşları.: 

«1. örnek İşletme : Bölgenin ekonomik ve eko
lojik şartlarına göre toprağın verimli olarak işletil
mesini koruyan ve geliştiren, modem tarım usulle
rini uygulayan, tarımsal bir işletme plam ile çalışan, 
uygulama alam olarak tespit edilen bölgede son üç 
yılda birim alandan bölge ortalamasının Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek belli katı kadar fazla ta
rımsal üretim eCde eden, işletme tipine ve büyüklü
ğüne göre gerekli tarımsal alet ve vasıtalara sahip 
olan işletmelerdir.:» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN -— önergeye Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor. Oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergs muvacehesinde, demin sıra
ladığımız 5 inci sıradaki Murat Sökmenoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi ile 4 üncü sıradaki Abdürrezak 
Ceylan ve arkadaşlarının önergeleri de aynı doğrul
tuda olduğundan işleme koymuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 16S sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 2 noi maddesine bir fıkra eklenmesini arz ye 
teklif ederiz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve arkadaşları. 

«Sınır bölgeleri, kara sınırlarından itibaren arazi 
yapısının icap ettirdiği 5 kilometre derinlikteki tüm 
alanı ifade eĞct.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi görüşmek ister mi? 

İstemiyor. 
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Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyle ilgili önergeler görüşülmüş, biri 
müstesna diğerleri reddedilmiştir. 

Kabul edilen önergeye göre maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilen önerge doğrultusunda kabul 
edilmiştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Uygulama 

Uygulama alanı 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulama alanı, il

gili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile belirtilen alanlardır. Bakanlar Kurulunun bu ka
rarı, kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından ka
mu yararı kararı sayılır ve Resmî Gazetede yayım
lanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efendim?. 
Buyurun Sayın Göfcgüıı. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; ismiyle 1 inci maddesi çe
lişkiye düşen kanun tasarısında bu 3 üncü madde gi
bi tehlikeli bir maddenin bulunmasını çok sakıncalı 
buluyorum. Çünkü mülkiyet hakkını zedelemek üze
re Demokles'in kılıcı gibi her toprak sahibinin, her 
mülk sahibinin başında asılı duracak bu maddenin, 
bu tasarıdan çıkarılması gerekir aslında. 

İsmiyle neden çelişkiye düştüğünü, tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında bir nebze dile getirmişsem 
de, şimdi bir kere daha arz etmekte fayda umuyo
rum. 

Sulama alanlarında arazi (arazi adı altında gizle
nerek söyleniyor, oysa toprak düzenlemesidir). Dü
zenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarı
sı. Bu bir Toprak Reformu Kanunu tasarısıdır. Ta
sarının 1 inci maddesinde yer alan «sulama alanları 
ile Bakanlar Kurulunca gerekli görülen alanlarda» 
ifadesi ile 3 üncü maddedeki «Bu Kanunun uygula
ma alanı, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kuru
lunun kararı ile belirtilen alanlardır. Bakanlar Kuru
lunun bu kararı, kamulaştırma ve diğer işlemler ba
kımından kamu yararı kararı sayılır» ifadesi, işte en 
tehlikeli kısımdır. Mülkiyet hakkıyla ilgilidir. 

Anayasanın 35 inci maddesi, mülkiyet hakkını ko
rumak üzere şöyle bir hüküm getirmiştir : 

«Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 

sınırlanabilir.» 

Görülüyor ki, Bakanlar Kurulu kararı ile değil. 
Herhangi bir bölgede kamulaştırılacak bir yer var
sa, yasal uygulama yapılacak bir yer varsa, burası 
vatandaşın hassasiyetle izlediği bir yerdir. Vatanda
şın kendi mülküne sahip olma durumunu zedeleyecek 
bu halin tekeffül edilmesi, kanundaki ruha uygun 
olarak korunması gerekir. Bakanlar Kurulu kalkacak 
benim tarlama kamu yararı yönünden bir karar ve
recek diye vatandaşın yüreği yerinden oynayacaktır. 
Vatandaş, tarlasını, tapulu arazisini, namusuyla ve 
silahıyla beraber tutar; bir karış toprak için ölmeye 
ve öldürmeye razıdır. 

Bu bakımdan, çok hassas olan bu maddenin bu 
tasarıdan çıkarılmasının gerektiği kanaatindeyim. Bir 
muhalefet milletvekili olarak bunun kabul edilmeye
ceğini tahmin ediyorsam da, yağmur duası gibi bir 
elle değil ikişer elle oy kullanıldığını müşahade edi
yorum, susuz topraklara yağmur yağdırırcasına bu 
ellerin neden kalktığının Sayın Başkan tarafından tah
kik edilmesini zabıtlara geçmesi açısından teklif edi
yor, bu maddenin de tasarıdan çıkarılmasını arz edi
yorum., 

Saygılarımla; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Sayın Melen, buyurunuz. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; bu kanun tasarısının 1 inci maddesinde 
söz almak fırsatını bulamadım, şimdi 1 inci maddey
le yakınen ilgili olduğu için o konudaki görüşlerimi 
arz etmek istiyorum. 

Bu kanun tasarısının birinci maddesine göre, su
lama alanlarında kanun otomatik olarak derhal yü
rürlüğe girecek. Diğer alanlarda Bakanlar Kurulu ka
rarıyla, nereye karar verirse, hangi tarihte karar ve
rirse o tarihte uygulanacak. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Hükümet hakikaten 
bir tarım reformu yapmak üzere bu kanun tasarısını 
getirmiş ve bunda da samimi ise, bunu Bakanlar Ku
rulu kararına bırakmaz, derhal bütün Türkiye'de yü
rürlüğe koyar. Çünkü ne yapıyor bu kanun tasarısı? 
Toprağın en verimli şekilde işletilmesini sağlayacak 
tedbirleri getirecek. Toprağın en verimli şekilde işle
tilmesi için aile işletmesi esas alınacak ve topraksız: 
köylüye, çiftçiye Hazinenin elindeki arazileri dağıta
cak; 

Peki madem bunları yapacaktır, bunların derhal 
yapılmasına mani nedir? Hakikaten bugün Hazine
nin elinde birçok yerde arazi var ve maalesef şu veya 
bu şekilde birçok yerlerde fiilen toprağa muhtaç ol-
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mayan kimselere 'kiralanmaktadır, yani suiistimal edil
mektedir. Bu bugün değil, uzun zamandan beri böy
le yapılmaktadır; Hükümet de bilir. Bunun tümünü 
bir an evvel dağıtmakta ne zarar vardır? Bu kanunu 
her tarafta yürürlüğe koyarsın, onları da dağıtırsın. 

Bir başka nokta: Türkiye'de tarım reformunu 
gerçekleştirmek için aile işletmesini esas tutuyoruz. 
Dünyanın her yerinde norm aile işletmesidir. İktisa
dî bakımdan budur; çünkü aile işletirse verim artar, 
sosyal bakımdan da bu lazımdır. 

Tedbirler kanununu da kaldırdığımıza göre, bü
yük topraklar elden gidecektir. Artık bunlar çeşitli 
muvazaa yoluyla ve diğer yollarla istimlak edilip der
hal dağıtılacaktır. Bunlar elden çıktıktan sonra köy
lüye dağıtılacak toprak kalmayacaktır. Bu sebeple 
de, bunları Bakanlar Kurulu kararına bırakarak 30 
yılda mntatbik edilecek, 50 yılda mı tatbik edilecek 
veya hiç mi tatbik edilmeyecek şeklinde göstermelik 
bir kanun çıkarılması yanlıştır ve bu hüküm, arka
daşımın söylediği gibi lüzumsuzdur. Samimi isek, der
hal yürürlüğe koyalım, hiçbir mani yoktur; değilsek 
göstermelik bir kanun çıkarıyorsak o başka. (MDP 
ve HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Müsaade ederseniz açıkla
ma yapmak istiyorum Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, burada Hü
kümet adına bir açıklama yapmak gereğini duyuyo-
rum.ı 

Efendim, kanunun bu maddesi gayet sarihtir. Bu
nu tamamlayan 4 üncü madde ise, bu kanun yürürlü
ğe girer girmez bütün Türkiye'ye şamil olacağı değil, 
ancak Bakanlar Kurulunun karar verdiği uygulama 
alanlarında yürürlüğe gireceğini amirdir. Bu bakım
dan, Sayın Melen'in ifade ettikleri, bu kanun yürür
lüğe girer girmez bütün sulama alanlarında bu reform 
meselesi başlıyor görüşü yanlıştır. Müteakip maddede, 
biraz sonra Sayın Başkan oraya geleceğiz, bunun an
cak Bakanlar Kurulunca alınacak uygulama kararının 
Resmî Gazetede yayımı ile yürürlüğe gireceğini ve on
dan sonra bahse konu arazilerin ilgili kuruluşun hü-
küjn ve tasarrufuna geçeceğine amirdir. 

Diğer bir konu ise; Bakanlar Kurulunun bu hu
susta kamu yararı meselesine nasıl .karar vereceği hu
susudur. 

Sayın Başkan, Kamulaştırma Kanununun 5 inci 
maddesinde, kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri ta
dat edilmektedir. Orada 3 üncü maddenin 2 nci fıkra
sında sayılan amaçlarda yapılacak kamulaştırmalarla 
ilgili bakanlık; köy yararına yapılacak kamulaştırma
larda köy ihtiyar kurulu; belediye yararına yapılacak 
kamulaştırmalarda belediye encümeni vesaire böyle 
sırasıyla kamulaştırma işinde hangi merciin yetkili 
olacağı açıklıkla ifade edilmiştir. 

Sayın Başkan, ileri sürülen fikirlerin önemi bakir 
n ın;lan, bu açıklamayı yapmayı zarurî gördüm, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edrim Sayın Bakan. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz? 

BAŞKAN ~ Buyurun. 
FERİT MELEN (Van) — Uzun zaman geçerse 

- Türkiye'de büyük dava arazi parçalanması - veraset 
yoluyla arazi parçalanır; ileride bunları toplu hale ge
tirmek büyük mesele olacak. Niye şimdiden tatbik 
etmiyorsunuz,şu şüpheyi önlemiyorsunuz, parçalan
mayı önlemiyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bununla ilgili 
madde var; 6 ncı maddede toplulaştırma maddesi ola
rak Sayın Melenln bahsettiği hususlar dile getiril
miştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde hakkında görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 

İlgili kuruluşun tasarrufuna geçecek arazi 
MADDE 4. — Uygulama alanlarında : 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mül
kiyetinde olup kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 
tahsis edilmemiş arazi uygulama kararının Resmî Ga
zetede yayımı ile, 

b) Gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerinin mülki
yetinde bulunan arazi ve diğer gayrimenkuller kamu
laştırma ile, 

Uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak üzere 

Sayın Berati Erdoğan, buyurun efendim. 
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Sayın Erdoğan, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; toprak reformu, tarım re
formu kırk yıldır bu kürsülerde konuşulur; ama çift
çinin arzusuna, memleket ziraatinin faydasına uygun 
doğru dürüst bir kanun bugüne kadar maalesef geti
rilmemiştir ve toprak reformu, tarım reformu deyince 
de maalesef ilk akla gelen «toprak dağıtmak» şekli
dir. Kanunun tümü üzerinde görüşmelerde de muha
lefete mensup sayın üyeler bu konuda gene aynı şey
leri söylemeye devam ettiler. 

Bakınız, Türkiye'de ekilebilir toprak 160 milyon 
dönümdür. Bugün, nüfusumuzun yüzde 50'si çiftçi 
dersek bu, 25 milyon çiftçi demektir. (MDP sıraların
dan «27 milyon görünüyor» sesleri) Ortalama 25 mil
yon diyelim. Bölersek, şahıs başına 6,5 dönüm arazi 
düşer. Ne demek oluyor; bu konuda hâlâ toprak da
ğıtmak şekli, 2 metre bezi 200 çıplağa vaat etmekten 
başka bir mana taşımaz. 

Görüyorum ki, önümüzdeki bu Kanunun 4 üncü 
ve takriben 5 u'nci maddesinde de kamulaştırma ve 
dolayısıyla kamulaştırılan arazinin topraksız çiftçiye 
dağıtılması söz konusu ediliyor. Ben şunu Sayın Ba
kan ve Sayın Komisyondan öğrenmek istiyorum: 40 
senedir toprak dağıtılır. Toprak dağıtılmış olan insan
ların yüzde kaçı dağıtılmış olan topraklar üzerinde 
ziraat yapıyor? Eğer 'buna müspet bir cevap vermek 
mümkünse, topralk dağıtalım derim; ama müspet bir 
cevap verileceğini tahmin etmıiyorum. Toprak dağı
tılan köylüden, dağıtılmış olan toprak üzerinde fiilen 
ziraat yapan çiftçi miktarı bugün yüzde 3'ü geçme
mektedir. Onun için toprak dağıtmanın Türk çiftçi
sine, Tüük ziraatçısına, ziraî .ekonomiye hiçbir fay
da getireceğine 'ben şahsen inanmıyorum. 

Tarım reformunda asıl mesele (160 milyon dö
nüm arazi, 25 milyon çiftçi ve 40 bin köy) 160 mil
yon dönüm araziyi çoğaltmak mümkün mü? 

ŞEVKİ TAŞTAN ((Sivas) — 270 milyon dönüim 
arazi, 270 milyon dönüm. O kadar az değil, lütfen 
düzeltiniz. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Benim ista
tistiklerden aldığım rakam bu efendim. 

Bu rakamı çoğaltmak mümkün mü; değil. O hal
de 25 milyon çiftçiyi azaltmak, 40 bin köyü1 daha 
makul rakamlara indirmek. Yani, işte gerçek toprak 
reformu belki bu noktada olacak, O zaman yolu 
ile suyu dle tesisleriye 3 000 - 5 000 nüfuslu köyler 
oluşacak, köyde ziraat mühendisi bulunacak, (toprağın 

tahlili yapılacak, hangi gübre veya ilacı kullanacağı 
fiilen öğretilecek ve 'böylece bugünkü gübre ve ilaç
taki israf önlenebilecektir. Bugün milyarlara varan 
gübre ve ilaç israfı söz konusudur. 

'BAŞKAN — Süreniz tamam, lütfen toparlayı
nız, lütfen. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Netice ola
rak; kamulaştırılan topraktan sonra, devletleşen sa
nayinin arkasından gelmesi tabiîdir. Çünkü, bilin
melidir ki, her sistem ıbir bütündür. (Bu bütünü boz
mamamız gerekir. Eğer Devletin dağıtılacak toprağı 
'varsa, lütfen onlar dağıtılsın. Devletin haraları, üret
me çiftlikleri Türk köylüsüne, Türk ziraatine ne hiz
met getirmektedir, bugüne kadar ne yapmıştır; o 
burada ifade edilsin ve ziraat ülkesiyiz, hâlâ tohum 
ithal ediyoruz, hâlâ damızlık hayvan ithal ediyoruz.; 
Dağıtılacak topraklar köylünün mülkiyetindeki top
raklar değil, varsa Devletin (haralarıdır, üretme çift
likleridir ve elindeki topraklarıdır. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
4 üncü maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyo

rum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü madde (b) 'bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesinıi arz ve teklif ederiz. 

'M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mustafa İzci 
Manisa 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Mustafa ıMurat Sökmenoğlu 
Hatay 

Teklif edilen Metin : b) Gerçek veya hukuk tü
zelkişilerinin - mülkiyetinde bulunan arazi ve diğer 
gayrimenkuller ancak millî güvenlik nedeniyle ka-
mulaştırılabilinir ve uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna 
geçer. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak isterler 

mi? 
Buyurun Sayın Mehmet Kocabaş. 
Süreniz 5 dakika Sayın Kocabaş.' 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Saym Be-

rati Erdoğan'ın da buyurduğu gi'bi, 40 yıldır Türki
ye'de bu sloganlar atılagekniş, mülkiyete zaman za
man el -atılmak istenmiştir. Yıllarca toprak reformu 
veya tarım reformu kavgası devam etmiş, biz, Tünk 
tarımını temsil edenler daima tarım reformunu sa
vunmuşuzdur; toprak reformu tamamen maksatlı 
bir slogan olduğu için buna karşı çıkmışızdır. 

Şimdi bu Kanunda çok ince bir Ikonu olarak tes
pit ettiğimiz, özellikle Sayın Hükümetin dikkatini 
çökmek istediğimiz bir kısım var. 4 üncü maddenin 
(b) fıkrasını iyi tetkik edersek, burada Kanunun ama
cı «Gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerinin mülki
yetinde bulunan araziyi kapsamaz» şeklinde bir hü
küm sevk edilmiş 'bulunmaktadır. Geçek veya özel 
hukuk 'tüzelkişilere ait arazi, ancak millî güvenlik 
nedeniyle düzenleme konusu yapılabilir. Bu itibarla 
4 üncü maddeyi de «Amaç» maddesine paralel şe
kilde düzenleyerek, maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesinde kanundaki maddelerin insicamını sağ
lama bakımından yarar vardır. 

ıBizim teklifimiz, «Gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerinin mülkiyetinde bulunan arazi ve diğer gay-
rimenıkuller, ancak millî güvenlik-nedeniyle kamulaş-
tırılafeilir» ibaresinin konmasıdır. Aksi halde, ileriki 
tarihlerde bu madde istismara ve tefsire yol açabi
lir. Bu madde değişmemesi, Allah göstermesin tapu
nun delinmesine kadar gidöbilir. 

Hepinize hürmetlerimle arz ederim. <(HP ve MDP 
sıralarından alkışlar., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sahibine bırakılacak arazi 
MADDE 5. — Uygulama alanlarında, bu Kanu

nun amacını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşça 
bağ, ibahçe ve ağaçlık arazi ve örnek işletmeler ha-
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riç, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait ta
rım topraklanncfan o bölge için tespit edilen dağı
tım normunun on katını aşan kısmı ile varsa üzerin
deki tarımsal yapı ve tesisler kamulaştırılır. Bu su
retle yapılacak kamulaştırmalarda Devletçe sulanan 
arazi sulu arazi sayılır. 

Sahibine 'bırakılacak tarım arazisinin ıbir kısmı su
lu, bir kısmı kuru ise aynı tarımsal işletme gelininin 
sağlanması kaydı ile sulu arazi kuru araziye tahvil 
edilir. 

iSahibine bırakılacak topraklar, 'bölgenin özellik
leri dikkate alınarak Bakanlar {Kurulunca en çok 
yüzde elli oranında artırılabilir. 

Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan 
edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer 
gayrimenkullerin tamamı kamulaştınlabilir. 

Kamulaştırma kararı, bölgedeki teşkilatının teklifi 
ve ilgili kuruluşun onayı ile alınır. 

Arazi ve mevcut ise üzerindeki diğer gayrimenkul
lerin bedel tespiti, ilgili kuruluşça kendi teşkilatın
dan görevlendirilecek üç ve mahallin en büyük mül
kî amirince görevlendirilecek ilki bilirkişi üyeden olu
şan «Bedel Takdir Komisyonunca yapılır. Kamulaş
tırma işlemlerine dair diğer hususlar, yönetmelikte 
belirtilir, 

Kamulaştırmada sahibine bırakılacak toprak-
mümkün olduğu kadar toplu halde ve işletmeyle il
gili yapı ve tesilerden yararlanmaya en elverişli şe
kilde toprak sahibi tarafından seçilir. Ancak seçim 
hakiki kamulaştırılacak toprakların düzenli bir biçim
de dağıtılmasını ve verimli şekilde işletilmesini en
gelleyecek tarzda kullanılamaz. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapıla
cak kamulaştırmalara 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN— 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

^Buyurun Sayın Melen. 
FERİT ıMELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; toprak veya tarım reformu için, bil
hassa topraksız çiftçiye arazi dağıtılması için top-
rakların kamulaştırılmasına Anayasamız müsaade 
etmiştir. Ben bu sebeple kendi arkadaşlarımın verdiği 
önergeye katılmadım; fakat mülkiyeti korumak isti
yorsak, asıl bu maddede mülkiyeti zedeleyen bir hü
küm vardır; «tespit edilen dağıtım normunun 10 ka
tını aşan kısmı» deyiminin maddeden çıkarılması la
zımdır. Bu tasarı norm tespitini hükümete bırakı
yor. Hükümete bırakınca bölgelere göre bu norm-
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lan hükümet istediği şekilde tespit ve tayin edecek
tir. Bu Kanun hükümeti bu hususta tamamen serbest 
bırakmıştır. IBence asıl mülkiyeti zedeleyen budur. 
Bunu Jhükümetlere bıraikımamak lazım. Bundan ev
velki topra'k reformu kanunlarında da, normlar ka
nunda tayin ve tespit edilmişti, 'bu konuda uzun mü
cadeleler olmuştu, önemli 'bir hükümdür; mülkiyet 
bununla zedeleniyor. Mülkiyet ancak kanunla takyit 
edilebilir. Siz 'bu hususta Hükümeti serbest bırakır
sanız, birkaç gün evvel kabul ettiğiniz tasarıda, Sa
yın Başbakanın da katıldığı bir konudaki durum ay
nen burada da olur. Belki bu Hükümet biraz insaflı 
olur, normları yüksek tespit eder; ama kendisinden 
sonra gelecek hükümetlerin bu normları ne şekilde 
tespit edeceğini tayin edebilir mi? 

Ben hatırlarım, bir tarihte hükümetteyken karşı 
çıkmıştım; aile başına bırakılacak araziyi 30 dönü
me indiren teklifler gelmişti, 30 dönüme indiriyor
lardı ve ben şahsen o tarihte bunun mücadelesini 
yaptım, partilerüs'tü bir (hükümet döneminde. 

Onun için gelecek fhükümetlerin ne şekilde davra
nacağını tayin edemezsiniz, tespit edemezsiniz. Be
nim ricam, Komisyon bu maddeyi geri almalı, bu kri
tik ve ehemmiyetli n'ok'tayı göz önünde bulundurarak 
maddeyi ona göre tespit etmeli. Zararı yok Hükümet 
tespit etsin; ama Meclise gelsin tasdik ettirsin, ka-
nunlaştırsın; başka çare yoktur. O vakit, özel teşeb
büsü nasıl tehlike altına sokuyorduysa, mülk sahip
lerini ide böylece hükümetlerin keyfî tasarruflarının 
tehditi altında bırakırsanız vebali sizin olur Sayın 
Başbakanım. (İMDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Melen, 
Sayın Ak'kılıç, yazılı olarak Beraiti Erdoğan Bey'ür 

söz talebi var, bu yüzden size grup adına söz vere
bilirim. 

iBuyurun Sayın Akkılıç. 
HP GRUBU ADINA MAHMUT AKKILIÇ (İz

mir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; şimdi 
bir 'kere 5 inci maddede «Uygulama alanlarında, bu 
Kanunun amacını gerçekleştirmek için ilgili kuruluş
ça, bağ, bahçe ve ağaçlık arazi ve örnek işletmeler 
hariç, gerçek kişilerle, özel hukuk tüzelkişilerine ait 
tarım topraklarından o bölge için tespit edilen da
ğıtım normunun on katını aşan kısmı ile varsa üze
rindeki tarımsal yapı ve tesisler 'kamulaştırılır. Bu su
retle yapılacak 'kamulaştırmalarda Devletçe sulanan 
arazi sulu sayılır» deniyor. 

§imdi arkadaşlar, burada dikkatinizi çekmek iste
diğim iki büyük hata vardır. 
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Birincisi, uygulama alanının Hükümet tarafından 
ne zaman açıklanacağı hususudur. Kanun bugün çı
kıyor, belirli bir süre sonra ilan ediliyor, yürürlüğe 
giriyor; ama ne kadar müddet sonra uygulama alan
larının ilan edileceği hususu belli değildir. Ona göre 
ne gibi tasarrufta bulunulacaktır, o da müphemdir. 

ikincisi; - arkadaşlar burada normlara Sayın Me
len de değindiler - normların olmayışı büyük hata
dır; ama yine arkadaşımızın verdiği örnekte, daha 
evvel Danışma Meclisine gelip iki ay müddetle ko
misyonda görüşülen bu tasarıda bölgelere, ilçelere 
göre dahi normlar vardı, istenirse gösterebilirim, hep
sinde var. 

Üçüncüsü, bakın burada sulu ve kuru arazinin ne 
olduğu gayet güzel açıklanmıştır. Arkadaşlar, ben bi
lemiyorum, aynı tasarıyı hazırlayan kuruluşun görü
şü bir yıl içinde nasıl değişti? Bakın, işte burada da 
var o sulu arazinin tarifi. O tasarıdan okuyorum : 
«Sulu ve kuru arazi: bitki yetiştirme devresinde lü
zumlu olan; fakat doğal yağışlarla karşılanamayan 
su açığının yerüstü veya yeraltı kaynaklarından te
min edilen sulama suyu ile karşılanması imkânı bu
lunan ve nitelikleri de sulamaya elverişli olan arazi 
veya arazi kısmına sulu arazi denir. Devletçe yapı
lacak tesislerle sulanabilir hale gelen arazi de sulu 
arazi sayılır.» 

Arkadaşlar, lütfen dikkatle dinlediyseniz bundan 
daha güzel tarif ve tanım olamaz. Yukarıda belirti
len anlamda sulanamayan ve alınacak tedbirlerle su
lanması mümkün olmayan arazi kuru arazi sayılır. 
Buradaki tarifi de bir yıl içerisinde aynı kuruluş ha
zırlamış. Bu da gerçekten bir reform; ama nasıl re
form, onun takdirini sizlere bırakıyorum. 

Arkadaşlar, biraz evvel benim geneli üzerinde ko
nuşmama Sayın Komisyon Başkanı cevap verirken ko
nuşmama yaklaştı; ama bir yerde hata yaptı. 600 dö
nümlük kuru arazinin 1 milyon gelir getirdiğini ka
bul etti; ama her yıl için mutlak anlamda net gelir 
kabul ediyoruz. Mecburen bir sene kuruda nadasa 
bırakıyoruz, öbür sene aç mi kalacak vatandaş? Ga
yet tabiî ki ikinci 600 dönüme de ihtiyaç var. Sayın 
Başbakan, hesap adamısınız değil mi, doğrudur bu? 
(ANAP sıralarından gülmeler). O halde, işte o za
man 1 200 dönüm eder. 

10 kati öneriliyor arkadaşlar, bu çok büyük bir 
marjdır. Sayın Başkan, işte o zaman 12 bin dönüm 
yapar ve bir de yüzde 50 katkıda bulunuyorsunuz, o 
zaman 18 bin dönüm yapar. Hesap açık, ortada, he
sap makinemiz de her zaman cebimizde, çıkarıp he-
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saplıyoruz. Sayın Melen'in de dediği gibi, lütfen ka
bul edin, evvela normların Meclisçe tespit edilmesine 
mutlak anlamda ihtiyaç vardır. Yalnız, yarın dlaniha-
ye iktidarda kalacağınızı tayin edemezsiniz. (ANAP 
sıralarından «Kalırız, kalırız» sesi). 

4 yıl kaldınız, kabul ederim; ondan sonra da ka
lacak mısınız? Kalamazsınız arkadaşlar, bunu bilesi
niz. (ANAP sıralarından gülmeler, gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen muhale et
meyin. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Dinleyin, 
dinleyin; müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sözünüze devam edin Sayın Akkı-
hç, 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Siz kata
nız bile, bunun sizin tarafınızdan politik amaçlarla 
değişik yerlere göre değişik uygulamalar yaptırdığı
nız istismarı çıkabilir. O bakımdan, bunları önlemek 
için lütfen kabul buyurun, «normları buraya getirelim, 
bir. Bir de «on katı» çok fahiş ve astronomiktir, üç 
katına çıkaralım biz de katılıyoruz. Bu konuda ver
diğimiz bir de önerge mevcuttur. 

Biraz, evvel arkadaşım konuşurken, «Efendim, mu
halefet arazi dağıtmak istiyor» dedi. Değil arkadaş
lar; Komisyondaki konuşmalarım bantta mevcuttur. 
4753 sayılı Kanunla yapılmak istenen toprak dağıtı
mına her zaman karşı çıktık. 20 dönüm, 30 dönüm 
toprak, hiçlbir zaman bir aileyi geçindirmeye yeterli 
değildir; o büyük bir hata idi. Bunu, 10 sene evvel 
yine Mecliste, fakültemin temsilcisi olarak Toprak ve 
Tarım Reformu Komisyonunda da söylemişimdir, o 
zamanki zabıtlarda da mevcuttur, oradan da okuya
bilirsiniz. Geçen sene Danışma Meclisindeki Komis
yonda da aynı şekilde ifade etmişizdir. Ha, o halde 
optimum işletme büyüklüğünün tespiti ve ona göre 
hareket edilmesi lazımdır; ama onun burada tespit 
edilmesi lazımdır. Bakın ne kadar mehaz gösteriyo
ruz, 3 katını kabul ediyoruz. 

Lütfen kabul etsinler, burada yanlış bir deyim 
vardır. İkinci paragrafta, «Sahibine bırakılacak ta
rım arazisinin bir kısmı sulu, 'bir kısmı kuru ise aynı 
tarımsal işletme gelirinin sağlanması kaydı ile sulu 
arazi kuru araziye tahvil edilir.» Anlamadım! Halbu
ki kuru arazinin sulu arazi yerine tahvil edilmesi la
zımdır. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Hesapta birim 
tespiti... 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Gayet ta
biî. Şimdi orada sulu arazinin verimi çok yüksek ol
duğuna, kuru arazinin verimi de düşük olduğuna gö

re, kuru arazinin sulu araziye göre birimleri dirilmesi 
ve onun tahvili gerekir arkadaşlar. Çok rica ederim, 
sulu araziyi nasıl kuru araziye tahvil edeceksiniz? 
Halbuki kuru araziyi sulu araziye tahvil ederseniz 50 
dönümlük yeri 5 dönüm olarak hesap edebilirsiniz. 

O nedenle burada bir deyim yanlışlığı da vardır, 
Sayın Komisyon ye Bakan lütfen bunu dinler ve dü
zeltirlerse, tahmin ediyorum ki, ileride... 

BAŞKAN — Süreniz doluyor, 1 dakikanız var 
Sayın Akkıhç. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Tamam 
efendim, teşekkür ederim. 

Bir son noktayı işaret edeyim efendim. Şimdi, 
«Arazi ve mevcut ise üzerindeki diğer gayrimenkul-
lerin bedel tespiti, ilgili kuruluşça kendi teşkilatından 
görevlendirilecek üç ve mahallin en büyük mülkî 
amirince görevlendirilecek iki bilirkişi üyeden olu
şan «Bedel Takdir Komisyonu» nca yapılır. Kamu
laştırma işletmelerine dair diğer# hususlar, yönetme
likte belirtilir.» 

Arkadaşlar, bu bilirkişinin özelliği bakımından da 
burada bir not bırakılmasında büyük yarar vardır. 
Kim olacak?.. Her istenen kişi bilirkişi olursa, ben 
size söyleyeyim, bu da çok su götürür. O nedenle ri
ca ediyorum, mutlaka bunun da burada açıklığa ka
vuşturulması lazımdır; ama her şeyden evvel 1 yıl 
önce tarif edilen sulu araziyle kuru arazinin, bir yıl 
sonra tarif edilen sulu araziyle kuru arazinin birbi
rine karıştırılmamasım istiyoruz. Eğer Hükümet ger
çekten bunu ciddî olarak ele almak istiyorsa bunu 
çeker, en güzel bilimsel tarife göre hazırlayıp bize 
getirir.; 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkıhç. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum efendim, 
Grup sözcüsüyüm. 

BAŞKAN — , Sayın Berati Erdoğan, konuşacak 
mısınız efendim? 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Ben söz al
mak istemiyorum efendim. 

BAŞKAN—Buyurunuz efendim. 
Sayın Söylemezoğlu, yetki belgesi veya teyit eden 

bir belgeniz var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te

yit etsinler kâfi. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul).— Te

yit ediyorlar, tamam. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ-
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın milletvekilleri; üzerinde ihtisas sahibi ol
duğum bir konu olmadığı için bu konuyu bilen de
ğerli arkadaşlarım devamlı 'bu meselede önergeler ve
riyorlar, konuşuyorlar. Ancak, senelerdir bu hizmet
lerin içinde bulunmam sebebiyle kanunların dilini ve 
ne demek istediklerini anlamaya çalışmaya aüşmışım-
dır. 

Kanunun 2 nci maddesinde tarifler var. Burada 
uygulama alanı veya bölgesi tarif edilmiş. «Bu kanu
nun amacına uygun olarak Bakanlar Kurulunca sı
nıfları belirtilmiş alanlardır» diyor. Bir tek tarif var; 
«uygulama alanı.» 

Şimdi, 5 inci maddeyi açıyoruz, uygulama alan
larında dağıtım normlarının 10 katını aşan kısmının 
sahibine bırakılacağına dair temel hüküm getirilmiş. 

5 inci maddenin 4 üncü fıkrasına geliyorsunuz, 
birden bire «Bakanlar#Kurulunca uygulama alanı ola
rak ilan edilecek diğer alanlar» diye bir laf çıkıyor. 
Çok rica ediyorum, Komisyona ve bu tasarıyla ilgili 
çalışma yapanlara soruyorum. Bu, «diğer alanlar» 
nedir? Çünkü, orada artık norm da kalmıyor, sahi
bine bırakılan bir şey de kalmıyor, arazi ve diğer gay-
rimenkullerinin tamamının kamulaştırılacağı hükmü 
getiriliyor. Tarifte yok; «diğer alanlar» nedir? Yani, 
Bakanlar Kurulu uygulama alanı demişse, bu kanu
nun hükümleri uygulanacak alanı belirlemiş demek. 
Bu alandan başka bir diğer alan ne? Eğer varsa, onun 
tariflerini de; diğer alan şudur, uygulama alanı (bu
dur, demek lazım. Araya sokuşturulmuş bu fıkra, 
kanunun tüm amacını ortadan kaldırıyor. Değerli bü
yüklerin, aman norm koyun falan demesine de gerek 
kalmıyor; tümünü kamulaştırma imkânı geliyor. 

Dikkatinizi çekerim. Çok kıymetli Komisyonun 
bu meseleye açıklık getirmesini istirham ederim ve 
de bu bilirkişi konusunda, yani bir bedel takdir ko
misyonunun kurulmasıyla ilgili olarak da, mutlaka o 
bölgenin ziraat odalarından, ticaret odalarından, ka
mulaştırmanın yapıldığı alanın ihtiyar heyetlerinden 
karşılıklı menfaatları dengeleyecek bir biçimde ko
misyon oluşturulmasının gerekliliğini, uygulamanın 
içinden gelmiş bir arkadaşınız olarak hatırlatır, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın SÖylemez-
oğlu. 

5 inci madde ile ilgili görüşmeler tamamlanmış
tır., 

22 . 11 . 1984 0 : 1 

Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tamamlarilncaya kadar, 
Anayasaca çıkarılması zorunlu kanunlardan olduğun
dan ve kısıtlı bir zaman olması sebebiyle ve tamam
lanabilmesi için çok az zaman kaldığından, oturumun 
devam etmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Ercüment Konukman 
istanbul 

ANAP Grubu Başkanvekili 

(HP sıralarından, «Anlayamadık, bir daha okun
sun» sesleri). 

BAŞKAN — Önerge, bu kanun tamamlanıncaya 
kadar... 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Kanun değil, mad
de diyor efendim. 

YttJMAZ İHSAN HASTÜRK >Cİstanbul) — 'Mad
de diyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeye ara verdim; çün
kü süre çok az kaldı. '8 tane önerge var, onlardan 
evvel bu önergeyi oylarınıza sunmak üzere okuttum. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (((İstanbul) — Olur 
mu? Danışıma 'Kurulunun görüşü 'lazımdır. Maddeyi 
bir kere daha okuyun. 

BAŞKAN — 'Maddeyi de okuyacağım efendim. 
İçtüzüğün 56 ncı maddesi, ikinci fıkra : 

«Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak 
'kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamam
lanması amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Ku
rulca karar verilebilir.» 

önergede, bu kanunun Anayasa gereğince çık
ması zorunlu bir kanun olduğunu ve bitinceye kadar 
oturumun devam etmesini istiyor efendim. 

M. TURAN BAYEZ'İT (Kahramanmaraş) — 
Usul hakkında soz istiyorum Sayın Başkan. 

(BALKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZ'İT ^Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; önerge oya sunulur veya 
sunulmaz, sunulduğu zaman netice şu şekilde tecelli 
eder veya etmez, önemli konu o değil; önemli konu, 
İçtüzüğün bu konuda Sayın Başkana tanıdığı yet
kinin sınırlarının çizilmesidir. 

İçtüzüğün okudukları 56 ncı maddesini inceledi
ğimizde; 56 ncı madde, «Sona ermek üzere olan iş
lerin» deyimini kullanmaktadır. Biz tasarının henüz 
5 inci maddesindeyiz. 26 maddelik bir tasarıdır, ge
çici maddeleri de var ve sonunda görüşmeler var. 
Buradaki «'Sona ermek üzere olan işlerin» deyiminin 
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anlamını Sayın Başkanın, geride 'kalan 21 madde ve 
2 geçici madde ve 'bu aradaki önergeler karşısında 
değerlendirmesini istirham ediyorum. 'Bu önerge, bu 
tasarının 'bugün bitirilmesini amaçlayacak şekilde 
oya sunulamaz; Sayın Başkanın takdirine sunuyo
rum. 

Saygılar sunuyorum. <!HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
'Efendim, takrir verilmiştir, okuttuk, Genel Ku

rulun oyuna sunacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (jKalhrarnanmaraş) — 
Takdiriniz; ama siz mecbur değilsiniz oya sunmaya. 

•BAŞKAN — Efendim, Meclisimizin geçen se-
neki teamülü var. Bu teamülde, gece yarılarına, sa
bahlara kadar görev yapmak suretiyle kanunları çı
kardık, o kanunlar da aynı bunun gîbiydi; takdir 
Yüce Meclisin. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Da
nışma Kurulunun kararı alınmıştı. 

IBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmişjtir efendim. 

«Bu madde ile ilgili 9 adet önerge var, geliş sıra
sına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Sulama Alan

larında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin 4 üncü fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu Ertuğrul Gökgün 
Hatay 

Mehmet Kocabaş 
'İçel 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Mustafa İzci 
'Manisa 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Aydın 

'M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

«Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan 
edilecek diğer alanlarda gerektiğinde arazi ve diğer 
gayrimenkutlerin tamamı millî güvenlik nedeniyle 
kamulaştırılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı kanun tasa

rısının 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının son cümle
sinin metinden çıkarılmasını arz ve" teklif ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Mustafa İzci 
'Manisa 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

A. Bülent1 Öncel 
'Şanlıurfa 

GEREKÇE : Bu tasarının 5 inci maddesinin 7 nci 
fıkrası mülkiyet hakkını zedelemektedir. Seçim hak
kının mülkiyet sahibine tanınması gerekir. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Tarım Reformu Kanun Tasarısının 5 inci mad

desinin 4 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ediyorum'. 

Madde 5/Fıkra : 
Millî güvenlik nedeniyle Bakanlar Kurulunca bü

tün gayrimenkuller kamulaştırılır. 

Bahri Karakeçili 
Urfa 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

N. Naci 'Mimaroğlu 
Siirt 

Aziz Kaygısız 
Kars 

İsmet Tavıgaç 
Bursa 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte otlan Sulama Alanlarında Arazi Dü
zenlemesine Dair Tarım Reformu Kanun Taisarısının 
5 inci maddesinin 4 üncü fikraisının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Yağanoğlu İbrahim Aydoğan 
Adana İçel 

Arif Ağaoğ'lu Ahirmet Şevket Gedik 
Adıyaman Adana 

Halil Şıvgın 
Ankara 
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Teklif edilen metin : 
«'Bakanlar Kurulunca 'bu Kanunun 1 inci madde

sinin (g) bendine göre uygulama alanı olarak ilan 
edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazı ve düğer 
gayrimıenkullerlin tamamı kamuılaştırılabilir.» 

GEREKÇE : Taşanının 5 inci [maddesinin 4 üncü 
fıkrası, esasıen değişiklik teklifindeki gibi 1 İnci mad
denin (g) bendine göre millî güvenlik nedeniyle uy 
gulama alam olarak Ulan edilecek, diğer alanları ifade 
edecek şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, bu fık
rada 'ifade edildiği hususun uygulamada bazı yanlış 
anlama ve (değerlendirmelere İmkân verebilecek nite
liktedir. 

Uygulamada bir yanlışlığa meydan vermemek ve 
açıklığa kavuşturmak için esasta bir değişiklik yap
madan fıkra metnine, «1 inci ma'ddenin (g) bendine 
göre» übares'i eMenm'iştir. Böylece fıkra açıklığa kavuş
turulmuştun 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Sulama alan
larında Arazii 'Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanun Tasarısının 5 inci maddiesin'in 6 ncı paragra
fının aşağıdaki •şekilde değiştirilmesini arz ve tekl'if 
ederiz, 

Mustafa Murat SÖkmenoğlu Abdurrezak Ceylan 
- Hatay Siirt 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Ülkü SöylemeZoğlu 
Kahramanmaraş 

A. IBül'ent Öncel 
'Şanlıurfa 

M. İSeldait Turan 
Kayseri 

İMuzafifer ilhan 
Muğla 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mehmet Koealbaş 
İçel 

Mustafa İzci 
Manisa 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

'Haili't Turgut Kunter 
Rize 

Albdurralhman Necati Kara'a 
Kütahya 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Teklif ddilen ımetin : 
Arazi ve mevcut ise üzerimdeki diğer gayrimen-

kullerin bedel tespiti ilgili kuruluşa kendi teşkilatın
dan görevlendirilecek iki, mahallin en büyük mülkî 

amirince görevlendirilecek tarımla uğraşan tarafsız 
ıbir, Ziraalt Odası tarafından görevlendirilecek 'bir ve 
Ticaret Odası tarafımdan görevlendlirilecek 'bir bilir
kişi üyeden oluşan «Bedel Takdir Komi:syomu»nca ya
pılır* 

Kamulaştırma işlemlerine dair diğer hususlar yö
netmelikle belirtiil'ir. . 

Türkiye 'Büyük 'Millet Mecl'is'i 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 5 indi maddesinin üçüncü fıkrasının devamı 
olarak aşağıdaki ilaveyi arz ve teklif ederiz. 

Mustafa 'Murat Sökmıenoğlu 
Hatay 

Halt Turgut Kunter 
Riızo 

Işılay Saygın 
îzmir 

H. Mıükerrem Hiç 
Yozgat 

Vecihi Akın 
Konya 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ertuğrul Göklgün 
Aydın 

Kamulaştırmada ailede kadına m'irais yoluyla initî-
fcal eitımiş ve edecek tarım topraklarının o 'b'öllge için 
tespit edilen ıdağıltım normunun on katına kadar olan 
ikramı saih'übeiine 'bırakılır. 

Gerekçe : Tasarıda karı - koca mail ayrımı belirtil
mediği için ailesinden miras kalan kadının toprağı 
kocanın malı içinde müitajlaa edildiği gerçeği ile tasa
rıya ilaive ddiıimesü zaruretü vardır. 

Eğer kadın alım satım veya miras yoluyla toprak 
sahibi ise mülkiyetindeki arazinin dağıtımına tabi tu-
tulmaıması gerekir. Dağıtıma talbi tutulursa, kadim ko
casından ayrıldığı zaman ne Olacaktır? 'Bahadan ka
lan; fakat devlet'leştirilen toprağını klimden talep ede
cektir? Cif tçü ailesi olduğuna göre nasıl geçinecektir? 

Türküye 'Büyük Millet Mecvisii Başkanlığına 
IGörüşülimelkte olan 1'68 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 5 inci maddeisinin 6 ncı paragrafınım aşağıdaki 
şekilde değişjtirilıme'sini arz ve teklif öderiz. 

«Arazi ve «mevcut ise üzerindeki diğer gayrımen-
kulierim (bedel tespiti 'ilgili kuruluşça kendi teşkilatın
dan (görevlendirilecek Ibir, mahalllim em büyük mülkî 
amirince görevlendirilecek 'bir, ziraalt odası başkanlı
ğınca görevlendirilecek Ibir, köy idare heyetince gö-
revlendiriılecek bir, bölgedeki ziraat fakültesinden gö
revlendirilecek bir bilirkişi üyeden oluşan bedel tak-
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dir komisyonunca yapılır. Kamulaştırma işlemlerine 
dair diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.» 

Mıiîrritaz Güler Beratı Erdoğan 
Uşak Sam'sun 

F. Rezan Şahinkaya Mustafa Uğur Ener 
Ankara Kütahya 

Mümtaz Özkök Mehmet Topaç 
Sakarya Uşak 

Türkiye Büyük MİM Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1Ö8 Sıra Saydı Kanun Tasarı

sının 5 inci maddesinin 3 üncü satırındaki «Tespit edi
len dağıtım normunun 3 ikatını aşan kısmını» şeklin
de değiştirilmesine müsaadelerinizi arz ve rica ede
riz, 

Mahmut Akkılıç Hüseyin Aydemir 
İzmir " İzmir 

Ömer Kuşhan Durcan Bmiirbayer 
Kars İzmir 

Fikret Ertan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 indi maddenin 3, 4 ve 5 inci benleri özel mıül-

kiyeiti zedelediğinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz, 

Möhm«t Kocabaş Mehmet Yaşar 
tçd Ağrı 

Haydar Koyuncu Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Konya Siirt 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

'BAŞKAN — Önergeleri aykırılığına göre işleme 
koyup tekrar okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 inci maddenin 3, 4 ve 5 inci bentleri özel mül-

Ikiyeiti zedeleyeceğÜnden çıkariDmasını arz ve teklif 
ederiZj 

İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLFJRÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu efen
dim?. 

Buyurun Sayın Kocabaş. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; haddi zatında ben bu Mec
lis kürsüsünde olur almaz şeyleri konuşmayı pek is-
ıtemem; ancak rej'imin teminatlıyla ilgili bazı konular
da özel hassiyet ıgösterdiğimi hassaten 'belirtmek is
terim < 

Bu önergeyi vermeden eVvel ben Sayın Bakan ile 
görüşmüştüm!, Biz önergeyi 4 üncü madde ile ilgili 
vermiştik. Sayın Bakanın bize söylediği; «5 inci mad
dedeki, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak 
ilan edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve 
diğer gayri menkullerin tamamı Ikamulaştırıflabilir 
hükmünün kaldırılacağı» şeklinde idi; bir. 

İkine isi, bizim gönlümüz daima Türkiye'de ser
best mülkiyet 'hakkına saygı duyan ve hürriyetin te
melli mülkiyettir prensibine inanan "iktidarların Tür
kiye'yi yönetmesini İster. Ancak, bu itip kritik mad
delerle, yarın bu ziihniye'îite olmayan azınlık hükü
metlerinin dalhi Türkiye'de bu maddeyi istismar ede
rek, istediği gibi kul'lanablleceğirii de düşünmek la
zımdı*. 

O bakıımdan, siz Anavatan Partisi olarak Mec
lîste çoğunlukta olduğunuza göre, istediğiniz kamunu 
çıkarmaya gücünüz yettiğine göre, bu normların Mec
listen kanunla geçmesine karşı çıkmamanız gerekir. 
Yan'i bu teklifi verirken, bununla bir muhalefet ama
cı gütmedik biz. Bu, rejimin teminaitıyla ilgili olarak 
ve hürriyetin temdi (mülkiyettir felsefesine inanarak 
verilmiş bir tekliftir; muhalefet yapmak maksadıyla 
verilmiş değildir. Bu tamamen rejimle illgilidir. 

Konuyu incelemenizi ve teklifimiz doğrultusunda 
buna yaklaşmanızı hassaten istirham ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Sayın Koca-
baş'ın teklifine biz prensip olarak karşı değiliz; fakat 
bu konuyla ilgili başka teklifler de var, biraz evvel 
okundu; açıklık getirmesi bakımından, özellikle o tek-' 
lifler arasında 1 inci maddenin (g) fıkrasına atıf ya
pan önergeyi biz uygun görüyoruz, 5 inci maddenin 
4 üncü fıkrasının düzelt ilimciyle ilgili olaırak. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Buyurun, 
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Tiirlkiye Büyük Mfflet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte ollan 168 sıra sayılı Sulama Alan

larında Arazi Düzenllienmeisine Dair Tarım Reformu 
Kamın Tasarısının 5 inci maddesinin 4 öncü fıkra
sının aşağı'daîki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz-. 

•Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
vo arkadaşllan 

Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan 
edilecek düğer allaniarda gerektiğinde arazi ve düğer 
gayri menkûllerim tamamı millî ğüvenl'ik medeni ile 
kamulaşitırİafo'İli'i'. 

İBAŞKAN — Aynı ımabîyette Sayın Bahiri Kaıra-
keçifli'nin de bir ömergesi var. 

Sayım Balhrii Karakeçili buna katılıyor musunuz: 
efendiim? 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Katıılıyo-
rum efendim? 

'BAŞIKAN — İ'kistini Iblirlikte işleme tabi tutacağız 
efendimi 

Sayım Komisyon katılıyor mu efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katilimi yor uz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞUERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katıllımıyoruz efendim, 
BAŞIKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge salhibi slöz almak ister mi efendim? 
(Buyurum^ 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Sayım Baş

kan, değeri mıiıllleitlveikilleri; demin okunan önergenin 
sahibi ıbenidenizİm. Bu 5 inci maddenin 4 üncü fık
rası hakkında grubumuz birçok 'önergeler 'vermiştir, 
bu önerge sahiplerinden birisi de benim. 

5 inci maddenin 4 üncü fıkrasında denülliyor ki, 
«(Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ulan edi
lecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer 
gayri menkullerin ıtama'mı kamulaşitırilabiılıir.» 

Eğer biz bu maddeyi olduğu gibi kab>ül edecek 
olursak, o zaman bugünkü Toprak Reformu Kanu
nunu çıkarmamızın anlamı yoktur. Demin de bir ar
kadaşımın ifade etitiği gibi, bJükümetller daima geçici
dir, baki değildir. Ne malumdur ki, Allah o glünü gös
termesin, yarın başka bir 'hükümet gelilp kendi kafa 
yapısına veya politik çıkarlarına göre kamulaştırma 
yapmasın. Bir sabah radyoyu açtığım zaman, «Tür
kiye'de dağıtılan bütün özel arazilere el konulmuştur 
Veya 'kamulaştırılmıştır» dendiği zaman ne yapabile-
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ceğiz? Genel olarak bu kanuna karşı değiliz. Biz di
yoruz ki : Evvelki gün çıkan Kamulaşlttroıa Kanu
nunda olduğu gibi, 3 üınöii maddesinde Sayım Başba
kan da bu imkânı sağladılar, bu fırsatı hiç oilmazisa 
Türkiye Büyük Millet Meclisine vermeli veyahut da 
«millî güvenlik çıkarı» kelimeleri konmalı. Bu ba-
kumidan maddenin ıbu şekillide dlüzeltiHmesimi arz ve 
teklif ederimi. 

Hepinizi saygıyla selamllarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakeçeli, 
İki önergeyi birlikte oya sumuyoıruım __: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önergeler kabul ed'ümem'işltir. 
Türkiye Blüyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Suilama Alanlarımda Arazi Dü
zenlenmesine Dair Tanım Reformu Kanun Tasarısı
nın 5 inci maddesinin 4 ündü fıkrasının aşağıdaki şıe-
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili Nurettin Yağanoğlu ve arka-
daşlan 

«İBakan'lar Kurulunca bu Kanunun birinci madde
sinin !tfg) bendime göre uygulama alamı olarak ilan 
edilçcek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer 
gayrimenkullerın tatmamı kamullaştırılabillir.» 

Gerekçe : Tasarımın 5 inci maddesinin 4 ündü fık
rası esasen değişiklik teklifindeki gibi birinci madde
nin (g) bendine göre milî güvenlik medeniyle uygu
lama allanı olarak ilan edilecek diğer alanları ifade 
edecek şekilde düzenllemımiş olmasına rağmen, bu fık
rada ifade edildiği hususun uygulamada bazı yanlış 
anlama ve değerlendirmelere imkân verelbiileeek nite
liktedir 

Uygulamada bir yanlışlığa meydan vermemek ve 
açıklığa kavuşturmak için esa'slta ıbir değişiklik yap
madan fıkra «metnine «birinci maddenin (g) bendine 
göre» ibaresi eklenlmişitiır. Böylece fıkra açıklığa ka
vuşturulmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon katıilıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARUM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZÜT (Kahramanmaraş) — Sa
yım Başkan, oylama konusunda bir şey sorabilir mi
yim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. TURAN BAYEZitT (Kahramanmaraş) — Ana

yasamızın 96 ncı maddesi, 'bir 'konunun karara bağ
lanması için 101 oyu öngörüyor. Oylar sayılmadan 
kabul veya reddin 'fazlalığı nispetinde kabul edilip 
edilmediği anlaşılmaz. İçtüzük saymayı emrediyor. 

BAŞKAN •— Üyemiz gerektiğinde devamlı sayı
yor efendim. İçtüzük ıher zaman sayıllmasını emret-
•mliyor, 

M.TURAN BAYEZitT (Kahramanmaraş) — Ana
yasa sarih efendim. 

BAŞKAN — İçtüzük, durum açıkça görüldüğü 
zaman sayılmasını emretmiyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, müsaade buyurursanız Anayasanın o hük
münü arz ©deyim; «Ancak karar yeter sayısı hiçbir 
şekilde üye (tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından 
az olamaz.» diyor. O halde 101 oyun mevcudiyeti 
şarttır, sayma mecburiyeti gerekiyor AmaıyaSI. sarih. 
Yine ma'lümuainiz Anayasa, Anayasaya aykırı içtü
zük bükümlerini kabul etmiyor. Sayın arkadaşlarımız 
lütfen otursunlar löl oyu sağlasınlar. Dışarıda değil 
içeride otursunlar. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylamalarda Sayın 
Bayezitlin söylediği doğrudur, fakat işaretle oylama
larda bangi tarafta kabul edenler çoksa, o açıklanır. 

üiğer önergeyi okutuyorum : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Sulama Alan

larında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin 6 ncı paragrafı
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesiini arz ve teklif edi
yoruz, 

Saygılarımızla. 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu 

ve arkadaşlart 
Teklif edilen metin : Arazi ve mevcut ise üzerin

deki diğer gayri menkullerin bedel tespüfci, ilgili ku
ruluşça kendi teşkilatından görevlendirilecek ik'i, ıma-
tıalllin en büyük mülkî amirince görevlendirilecek 
tarımla uğraşan tarafsız bir ziraat odası tarafından 
görevlendirilecek bir ve ticaret odası tarafından gö
revlendirilecek bir bilirkişi üyeden oluşan bedel tak
dir komisyonunca yapılır. 

Kamulaştırma işlemlerine dair diğer hususlar yö
netmelikle belirtilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

TARİM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ {Muğla) — 
Katıilmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet 'katılıyor mu? 
TARIM ORIMAN VE KÖY İŞLERİ «AKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
"BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istfiyor mu? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Hayır. 
'BAŞKAN — Önergeyi 'oylarınıza sunuyorum : 

iKabul edenler... Ermeyenler... önerge kabul edii'me-
ımiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 

Gönülşıülmekte olan 168 sıra sayılı kanun tasarı
sının 5 İnci maddesinin 6 ncı paragrafının aşağıdaki 
şekilde IdeğişltlMlmesinü arz ve teklif ederiz. 

Uşak Milletivekili Mümtaz Güler ve arkadaşları 
Arazi ve mreıvcüt ise üzerindeki diğer gayrimenikul-

- (ferin bedel tepilti, ilgil'i kuruluşça kendi teşkilatından 
görevlendirilecek bir mahallin en büyük mıüillkî ami
rince görevlendirilecek bir, ziraat odası başkanllığın-
ca görevlendirilecek bir, 'köy idare heyetiince görev
lendirilecek bir ve bölgedeki ziraat fakültesinden gö-
revlendMecelk bir bilirkişi üyeden oluşan bedeli tak
dir komisyonunca yapılır. Kaimıulaştırma işlemlerime, 
dair diğer hususlar yönötodlikte belirtilir.» 

"BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORIMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) .— 
Kaltılmıyoru'Z efendim. 

(BAŞKAN — HükÜlmdt katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim, 
BAŞKAN — Önenge sabtibi konuşmak istiiyor mu? 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — İmza sahibi 

olarak ben konuşmak istiyorum eferidibı. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan. 
BERATİ ERDOĞAN (JSamşun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarıım; balkımız, bu baraj sebebiyle 
kalkacak köylerin arazilerinin kamulaştırılmasında 
çok büyük sıkıntılar doğmaktadır. Bürokrasi köylüyü, 
köyü ve toprağı bilmemeiktedir. Halbuki, o köyün ara
zisi 'hakkında bir değer biçerken, o toprağı bilen, köy
lüyü bilen kuruluşlara komisyonda görev vermek 'işin 
doğrusudur. Yoksa, ilgili kuruluştan 3 kişi, valinin 'ta
yin edeceği yine 2 bürokrat; yani toplam 5 bürokrat 
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köylüyü, çiftçiyi mağdur eder. İsabetli karar veremez. 
Bir hususu burada belirlfcmeik istiyorum, b'iz düzlü

ğümüzde devlet millet içindir diyoruz, millet devlet 
için değil. Eğer bir yanlışlık 'olursa itiraz meralleri 
vardır, Hükümet, Devlet o itirazını yapar. Köylüyü 
ve vatandaşı bu itiraza zorlamak suretiyle mahkeme 
kapılarında işkenceye ve eziyete sokmayalım. .Bunu 
özellikle arz eltlmek itiyorum. Takdir Yüce Mecli
sindik. 

iSaygılai* sunuyorum 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan., 
(Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
MAHMUT AKKILİÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

çoğunluğumuz yoktur, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
(ıHP ve MDP sralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — önergeyi kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : (HP ve MDP sırala
rından gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı kanun tasa

rısının 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının son cüm
lesinin metinden çıkarılmasının arz ve teklif ederiz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 
arkadaşlan. 

GEREKÇE : Bu tasarının 5 inci maddesinin 7 
nci fıkrası mülkiyet hakkını zedelemektedir. Seçim 
hakkının mülkiyet sahibine tanınması gerekir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet 'katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 

Hayır. 
BAŞKAN —' Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Başkan, 

salonda çoğunluk kalmamış vaziyette, yoklama yapıl
masını istiyoruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan l\68 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 5 inci maddesinin 3 üncü satırındaki «tespit edi-
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len dağıtım normunun 3 katını aşan, kısmını» şeklin
de değiştirilmesine müsaadenizi arz ederiz. 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU 'BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi 

efendim? 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Gerekli çoğun

luk yok Sayın Başkan. (HP ve MDP sıralarından 
ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — İsimlerinizi kaydedelim efendim. 
Mahmut Akkılıç, Hayrettin Ozansoy, Ertuğrul 

Gök'gtin, Reşit Ülker, Ayhan Sakallıoğlu, Mustafa Ço-
rapçıoğlu, Mehmet Abdurrezak Ceylan, İdris Gürpı
nar. 

8 kişi efendim, 10 kişi yok. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

Efendim, müteaddit defalar «lütfen isminizi söy
leyin» dedim, «8 kişi» dedim, 9 uncu ismini söyle
medi. Olmaz efendim, 10 kişi kalkın, isminizi söy
leyin, usule uyun. (HP ve MDP sıralarından «Çoğun
luk yok» sesleri) (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — 10 kişi aya

ğa kalktı efendim görmediniz. 
BAŞKAN — Efendim, Mahmut Akkılıç'ın öner

gesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı kanun tasa

rısının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının devamı 
olarak aşağıdaki ilaveyi .arz ve teklif ederiz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 
arkadaşları. 

«Kamulaştırmada ailede kadına miras yolu ile in
tikal etmiş ve edecek tarım topraklarının o bölge için 
tespit edilen dağıtım normunun on katına kadar olan 
kısmı sahibesine bırakılır.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 
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TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyorlar mı? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hayır. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ço
ğunluk yok efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ço
ğunluk yok. Çoğunluğunuz varsa lütfen sayın, içtüzü
ğü ihlal ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ço
ğunluğunuz olmadığı halde oylamaya devam ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapa
cağız. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrr) — Sayın Başkan, 
yoklama isteyen 10 kişi dışarı çıkamaz. 

BAŞKAN — 10 kişinin ismini tespit ettik, onları 
da dahil edeceğiz efendim. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Saym Ülker?.. Burada. 
Sayın Gökgün?.. Burada. 

VI. 

2. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sa
yısı •• 168) (Devam) 

BAŞKAN — Demin 'müzakeresini yaptığımız ve 
önergelerini oyladığımız 5 inci maddeyi değişik şek
liyle oylarınıza arz ©diyorum : Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın milletve
killeri geliyor Sayın Başkan. (ANAP sıralarından «Bra
vo» şeşleri, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Gayet açık olarak 10 kişi kalkıp da 
müracaat ettiğiniz takdirde yoklama yaparım. 8 kişi 
olarak çıktı, 9 uncu kişi ismini söylemedi efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, 11 kişi ayaktayız. 

BAŞKAN — Maddeyi oylayalım, ondan sonra 
yoklama istersiniz efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — 11 kişiyiz efen
dim. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi bugünkü kabul edilen 
önerge doğrultusunda oylarınıza sunacağım; ama bu 
arada 10 kişi yoklama istiyorsa bunu tespit edeceğim. 
(Gürültüler) 

Müsaade edin sayalım efendim; Sayın M. Turan 
Bayezit, Sayın İdris Gürpınar, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Ertuğrul Gökgün, Sayın Ayhan Sakallıoğlu, Sa
yın Abdürrezak Ceylan, Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, 
Sayın Mahmut Akkılıç, Sayın Muhittin Yıldırım, Sa
yın Yılmaz ihsan Hastürk. 

İ0 kişi oldu efendim, şimdi uygundur, yoklama 
yapacağız efendim. 

Sayın Ceylan?... Burada. 
Sayın Çorapçıoğlu?.. Burada. 
Sayın Akkılıç?.. Burada. 
Sayın Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Hastürk?.. Burada. 
(Ad okumak suretiyle yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğu'nıluğuimuz 'Vardır, oturuma de
vam ©diyoruz efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri^ alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım 
ve müzakerelere devam edelim efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Toplulaştırma 
MADDE 6. — Bu Kanunda belirtilen amaçları 

gerçekleştirmek üzere uygulama alanlarında ilgili ku
ruluşça, isteğe 'bağlı veya maliklerin muvafakati aran
maksızın arazi toplulaştırılması yapılabilir. 

İsteğe 'bağlı olanlara öncelik verimek kaydıyla ara
zi toplulaştırmasını teşvik için ilgili kuruluşça arazi ge
nişletmek ve kredi imkânlarından daha fazla fayda
landırmak gibi destekleyici tedbirler alınabilir. 

III. — YOKLAMA 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER Devam) 
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Toplulaştırma sonunda dağıtılan veya sahibine bı
rakılan tarım arazisi malikleri adına, geriye kalan ara
zi ise Hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebi ile 
tapuya tescil edilir. Malikleri adına tescil edilen arazi 
bu Kanun hükümleri dışında o bölge için tespit edilen 
dağıtım normundan daha küçük parçalara rızaen ve
ya hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu 
olamaz. Bu husus tapu siciline şerh edilir. 

Toplulaştırma esas ve usulleri dle toprağın 'derece
lendirilmesinin nasıl yapılacağı yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN— 6 ncı madde hakkında söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulayıcı kuruluşa geçen tarım arazisinin tasarruf 

ve tahsisi 

MADDE 7. — Uygulayıcı kuruluş, tasarrufuna ge
çen araziyi yeterli toprağı ıbulunmayan veya toprağı 
olmayan çiftçilere dağıtabileceği ve kiraya verebileceği 
gibi, iskân projelerinin ve toplulaştırmanın gerçekleş
tirilmesi amacıyla da kullanabilir. 

Gerektiğinde bu arazi kendilerine özel kanunlarla 
verilen görev ve yetki içinde kullanımıaları şartıyla di
ğer kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazinenin 
tasarrufuna bırakılabilir. 

İlgili kuruluşun tasarrufuna geçen arazi, gerekti
ğinde gerçek ve tüzelkişilere ait aynı değerdeki ara
ziyle değiştirilebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz isteyen 
var mrefendim?. Yok. 

7 nci maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Yasa tasarısı
nın 7 nci maddesinin son bendinde yer alan «İlgili 
kuruluşun tasarrufuna geçen arazi gerektiğinde ger
çek ve tüzelkişilere ait aynı değerdeki 'arazi ile de
ğiştirilebilir» hükmünün, şifahen arz edeceğimiz ge
rekçelerle madde imetninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Selahattm Taflıoğlu 
Yozgat 

Ruşen Işın 
Sivas 

(Bilâl Şişman 
İstanbul 

îdrils Gürpınar 
Muğla 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Şevki Taştan 
Sivas 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Sinlop 

Oemal Özdemiir 
Tokat 

Yusuf Demir 
Uşak 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

BAŞKAN — Efendim, 
tılıyor mu? 

Komisyon önergeye 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKAM AHMET ALTINTAŞ (?Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.,. 

TARİM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

Sayın önerge sahibi konuşmak ister mi? 
Buyurun Sayın Hastürk., 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Efen
dim, yoklama isteyen 10 kişi vardı. Yoklama yapıl
dı, yok denenlerin isimleri önergede var. Bir usul 

hatası yapmıyor muyuz? 

BAŞKAN — Olabilir efendim, önergenin yeterli 
imzası varsa olabilir. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — 5 İkisinin imza
sı olması lazım en az. 

BAŞKAN — Var efendim,.daha çok, 15 kişi fa
lan var efendim. 

•Buyurun efendim. 
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YİLMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; biliyorum yine önergeyi 
reddedeceksiniz ama, doğruyu söylemek, sizlere gör
mek istemediğiniz bazı boyutları göstermek ve söy
leşmek de bizim görevimiz. Onun için bu önergeyi ve
riyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyelim efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — O 
boyutları onlar çok iyi bilirler. 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz bu hızlı ta
sannu 7 nci maddesinde «İlgili kuruluşun tasarru
funa geçen arazi, gerektiğinde ıgerçek ve tüzelkişi
lere ait aynı değerdeki araziyle değiştirilebilir» hük
mü, bundan evvel 'burada yaptığım konuşmada da 
arz ettiğim gibi, kullanış amacıyla zaman zaman yö
netimlerin belirli kişilere, 'belirli çevrelere bilinen ta
vizleri vermesini kolaylaştırıcı bir hükümdür. Çün
kü, düşününüz, iburada konuşma yapan arkadaşlarım 
ve Sayın Komisyon Başkanı bu tasarı ile belirli alan
larda kamulaştırma yapılacağını ve bu 'kamulaştır
ma üzerinde de belirli tasarrufların yapılacağını be
lirttiler. İşte bu madde ile ilgili kuruluş olan Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına geçen bu ara
zi, belirli hizmetler yapıldıktan ısonra, devlet kasa
sından belirli yatırımlar sağlandıktan sonra sizlerin 
de 'kabul ettiği daha tüyü 'bitmemiş yetimin katkı
sıyla oluşturulan bu yeni ve belirli değere ulaşmış 
bölümün, tüzelkişiler tarafından değiştirilmesi sıra
sında, bundan evvelki dönemlerde sık sık rastladığı
mız, hepinizin bildiği (Ve sayın Balkanımız Oksay 
buradaydı) bugünkü 'basından edindiğim (bilgiye gö
re binlerce yolsuzluk dosyaları varmış ve zamanla 
ve en kısa zamanda !bu ilgili mercilere getirilecek-
miş, bu tür dosyalara yeni bir dosya daha ilave edil
memesi için, biz bu bölümün değiştirilmesini öneri
yoruz. 

Takdir Yüce (Heyetindir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk.* 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkanım.r.. 

*BAŞKİAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Efendim, Sayın Hastürk'ün endişelerini ben bi
raz evvel cevaplandırmıştım. Burada «gerektiğinde» 
kaydı vardır ve ayrıca eşdeğer, aynı değerdedir. Her
hangi 'bir şekilde bunu kötü halde kullanma imkânı 

yoktur. Bir proje bütünlüğünü sağlamak, uygulama 
bütünlüğünü sağlamak kaydıyla yapılacak iyi niyet
li ve toplumun yararına olan bir değiştirme halidir. 
Hiçbir suiistimale açık tarafı da yoktur. Madde, fık
ra gayet nettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
ERTU&RUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, 7 nci madde hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi okuduk, söz is

teyen olmadı önergeyi görüştük. Maddeyi oylarını
za arz edeceğim. 

7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum efendim: 
Arazi dağıtımı 
MADDE 8. — Dağıtımdan faydalanacaklara ve

rilecek toprak (büyüklüğü, iklim ve toprak özellikle
ri ile bölge için öngörülen tarımsal işletme tipleri 
de ıgöz önünde 'bulundurularak, 1984 yılı toptan eşya 
fiyatları endeksine göre yılık tarımsal işletme geliri 
bir milyon liradan aşağı olmamak kaydı ile buluna
cak miktardır. 

Bu miktar, uygulayıcı kuruluş tarafından hesap 
edilerek uygulamanın duyurulması ile birlikte dağıtı
lacak «Toprak Normu» Balkanlar Kurulunca tespit 
edilerek Resmî Gazetede yayımlanır. 

Dağıtılacak toprak büyüklüğü Bakanlar Kurulu 
Kararı ile birinci fıkrada belirtilen miktarın bir ka
tını geçmeyecek miktarda artırıla'bilir. Verilecek tarım 
arazisinin bir kısmı sulu hir kısmı kuru ise aynı ta
rımsal işletme gelirinin sağlanması kaydı ile sulu ara
zi kuru araziye tahvil edilir. 

Dağıtım normundan daha az toprağı olanlara, 
kendi toprağı ile birlikte birinci fıkrada tespit edilen 
geliri getirecek miktarda toprak verilir. 

Tarım toprağının dağıtımından faydalanacaklar 
ile bunlarda aranacak şartlar ve dağıtımda göz önün
de bulundurulacak sıra ve öncelikler, yönetmelikle 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde hakkında görüşmek 
isteyen var mı efendim? Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Oylama
nın usulü hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, Anayasamız toplantı nisabını milletvekili 
adedinin üçte biri olarak göstermiştir., 

H. FBCRt ALPASLAN (Ağrı) — Neredeydiniz 
Sayın IBayazıt, biraz önce yoklama yapıldı? 

» BAŞKAN — Lütfen efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Arz edeceğim. 
134 olaralk ka'bul etmiştir. Toplantı nisabı 134 oy 

çokluğu ile ka'bul edilir; fakat bir istisna yapmıştır 
maddenin kabulü için 10(1 oyu öngörmüştür. 101 oy 
verilmediği müddetçe o madde ıkabul edilmez, mad
denin 'kabulü için 101 oy verilmesi lazımdır. 

1982 Anayasasıyla bu hükmün getirilmesinin se
bebi, vaktiyle meclislerde 11 oyla kanunların ka'bul 
edildiği görüldüğü için, bunu burada hassaten vur
gulamıştır. Ben Sayın Başkanlık Divanından her mad
denin oylanmasında 101 oyun kabul oyu olarak 
aranmasını öneriyorum, ıBaşkanlık Divanı bu şekilde 
yapmazsa görevini yapmamış olur. 

Hepinize saygılar sunarım. <İMDP sıralarından 
alkışlar) < • 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Bayazıt. 
Efendim, şimdi yoklama", yapıldı ve ekseriyet ol

duğu tespit .edildi, 101 oydan da çok fazla oy var
dır, işarî oylamada hangi taraf çok olursa o ka
bul edilir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hangi 
tarafın çok olrflası değil, 101 oyun olması gerekir. 

BAŞKAN — Divanın görüşü 'budur efendim. Da
nışma Meclisinde de 'böyle uygulanmıştır, bu Meclis
te de böyle uygulanıyor efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır 
efendim, Anayasada böyledir. 

BAŞMAN — Zaten 101'den çok fazla oy olduğu 
şimdi sabit efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Başkan
lık Divanının 'bunun üzerinde durması lazım, tek ba
şına Başlkanın iradesiyle değil efendim. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Borçlandırma! 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre tarım toprağı

nın dağıtımından faydalananlar ile yerleşime tabi tu
tulanlar, iktisap tarihinde mülkiyetini iktisap ettik
leri tarım toprağının ve mevcutsa üzerindelki diğer 
gayrimenkuilerin tespit edilen rayiç bedeli üzerinden, 
uygulayıcı kuruluşa borçlanırlar. Borçlandırmak su
retiyle verilen tanın toprakları, sahiplerinin adına 
tapuya tescil edilir, 
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Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen dördüncü 
yılın Ocak ayını takip eden ve uygulayıcı kuruluş 
tarafından hasat dönemleri dikkate alınarak tespit 
edilecek aylardan başlamak üzere, on yılda ve on 
eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. Borçlandırma esas 
ve usulleri, yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde hakkında görüşmek 
isteyen var mı? Yo'k. 

9 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiş
tir. 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — 101 oy 
yok, madde kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim Divan üyeleriyle istişare 
ettim, konuştuk, parlamentonun geleneği ve usul bu
dur. Devamlı böyle yapılıyor efendim, 101 oy da za
ten var efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
1982 Anayasasına göre 1CH olumlu oy kullanılması 
lazımdır. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Dağıtılan toprağın geri alınması 
MADDE 10. — Topraklandırılan çiftçiler, top

raklarını askerlik veya belgelendirilmiş uzun süreli 
hastalık gibi geçerli bir özüm olmaksızın aralıksız üç 
yıl süre-ile bu Kanunun öngördüğü şekilde istetme
dikleri, borçlarını ve aldıkları kredileri ödemedikleri 
takdirde, dağıtılan topraklar geri alınır. 

Kayıt Hazine adına ilgili kuruluşun müracaatı üze
rine Mahallî Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından bir 
bükme hacet kalmaksızın düzeltilir ve ilgili kurulu
şun tasarrufuna bırakılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; tasarının 10 uncu madde
sinde çiftçiler ve toprak sahibi olanların aleyhinde 
bir nokta var, onu arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Maddede; «Topraklandırılan çiftçiler, topraklarını 
askerlik veya belgelendirilmiş uzun süreli hastalık gi
bi geçerli bir özrü olmaksızın aralıksız üç yıl süre 
ile bu Kanunun öngördüğü şekilde işletmedikleri, borç
larını ve aldıkları kredileri ödemedikleri takdirde» de
niliyor. 

Borç konusunun üzerinde durulması gerekir, her
hangi bir sebeple borcunu ödeyememesinin üzerinde 
durulması gerekir. Hastalık ve askerliği mazeret ola-
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rak 'kabul ettiğimiz gibi borcunu ödeyememenin se
bebi üzerinde de durulması gerekir. Köylü ve çiftçi
ler için tehlikeli olan bu madde üzerinde durulma
sını, batta borç konusunun bu tasarıdan çıkarılma
sını teklif ediyorum. Çünkü değişen hayat şartları içe
risinde enflasyon, taban fiyatlar ve taban fiyatı ola
rak verilen fiyatlarla, ödenmesi gereken paraların 
gününde ödenmemesi, her geçen gün para değerinin 
kaybolması karşısında Iher çiftçinin borcunu ödeyeme
me durumuna düşmesi muhtemeldir. Bu ihtimali dik
kate alarak tasarıdan, «'borcunu ödeyememesi sebe
biyle arazisinin elinden alınması» hususunun çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
(Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Sayın Gökgün' 
ün bahsettikleri konuyla ilgili olarak bir noktaya de
ğinmek istiyorum. 

Efendim, tabiatıyla böyle bir dağıtma sonucunda 
Devlet bir vatandaşın belirli imkânlardan istifade et
mesini sağlamaktadır. Onun da tabiatıyla karşılığın
da bir alacağı olacaktır. Bunun nasıl düzenleneceği bi
raz evvel Yüce Heyetinizin kabul ettiği 9 uncu 
maddenin son fıkrasında; «Borçlandırma esas ve 
usulleri, yönetmelikle düzenlenir» denilerek, zaten 
endişe edilecek hususlara cevap verecek bir çözüm 
getirilmiştir. Ancak, buraya borçların 'hiçbir şekilde 
ödenmemesi halinde verilen arazinin tekrar geri 
alınmamasını sağlayacak bir ifade getirilirse, o zsa-
man ileride hiç kimse bu borçlarını ödeme yoluna 
gitmez. 

Bu balkımdan maddenin olduğu gibi kalmasında 
yarar gördüğümü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte (bulunan yasanın 10 uncu madde

sinde yer alan, «aldıkları kredileri» deyiminin mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Şevki Taştan Mahmut Akkılıç 
iSivas İzmir 

Mal Şişman Hüseyin Aydemir 
İstanbul İzmir 

M. Turan Bayezit 
(Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İSLERİ BAKANI 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor 

mu efendini? 
IBuyurun. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; konuya bir açıklık getirilmesi için 
bu önergeyi vermiştim. Borçları kabul ediyorum; 
arazi dağıtımında Devlet, tabiatıyla dağıttığı bu ara
zi nedeniyle, arazi dağıttığı kişileri borçlandıracak, 
bunu zamanında vermesini ve vadesinden evvel öde
mediği takdirde dağıttığı toprağı geri almasını nor
mal karşılıyorum ama, burada «aldıkları kredileri» 
diyor. 

Yasanın başka bir maddesinde, toprak dağıtımın
da bu kişilere öncelik ve ivedilikle kredi verilmesi 
de 'öngörülüyor. Burada, kredinin tarım kredisi mi, 
ticarî kredi mi, olduğu anlaşılmıyor. Toprak dağı
tımına tabi tutulan vatandaşlar tarım kredisi aldıysa 
ve aldığı bu tarım kredisini vaktinde ödemediyse top
rağını geri mi alalım? Şu anda dağıtıma tabi olma-. 
yan toprak sahibi kişiler tarım kredisi aldıkları za
man bunu vaktinde vermedikleri takdirde toprak
ları geri alınmıyor ki, bunu da böyle bir işleme tabi 
tutalım. 

Bu nedenle, «aldıkları kredileri» deyimine komis
yon lütfen açıklık kazandırsın; bunlar hangi kredi
lerdir? Ben biraz evvel 'Sayın Komisyon Başkanıyla 
görüştüm, «toprak alması bakımından tanınmış kre
di» dedi, ama kanunda böyle bir açıklık yok, bu 
maddede böyle bir açıklık yok Bu maddeye bir açık
lık getirilmesi hususunda bu önergemi vermiştim. 

Takdirinize saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taştan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Sayın Başkan, amaç, bu kanunun uygulamasıyla 
ilgili olarak verilen kredilerdir. 

Teşekkür ederim. / 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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10 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler...'Kabul etmeyenler... 10 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Za-

'brtlara 'geçmesi 'bakımından açıklıyorum, 101 oy kul
lanılmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel yoklama yap
tık, durumu da açıkladım. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK '(İstanbul) — Le
hinde 101 oy kullanılmamıştır. 

'BAŞKAN — Divan oy adedini tespit etmiştir. Za
ten yoklama 'hesabında da yazılıdır. 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 
'Başkan, Divan oradadır, Kanunlar Dairesi oradadır, 
İçtüzüğün maddesi de açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt Beyefendi, her
kesle görüştük, Divan kararını ittifakla verdi. Onun 
için lüüfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın 'Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 'Bu ko
nuya ilişkin maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, (bir arkadaşımız bu konu
da maruzatta bulundu. Ben de (müteaddit defalar açık
lamalar yaptım. Söz vermiyorum. 

11 inci maddeyi okutuyorum... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Arkadaşımın maruzatı ayrıdır, benimkisi 1961 Ana
yasası muvacebesindedir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, bu defa söz veremiyorum, 
biraz sonra düşünürüz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usul hakkında söz istemlerinin önceliği vardır. Ta
lebimin is'af edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Aynı konuda söz verdim diyorum, 
lütfen müsaade buyurunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Onlar başka bir cephesinden ele almışlardır, ben baş
ka bir cephesinden ele alıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Şeref Bozkurt, mü
saade buyurunuz efendini. 

Maddenin okunmasına geçilmiştir, buyurunuz 
okuyunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Anayasayı çiğniyorsunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN ,-r Hayır Sayın Bozkurt, öyle bir şey 
yok. 

Dağıtılan topraklar üzerinde tasarruf tahdidi 
MADDE 11. — Bu Kanuna göre dağıtılan top

raklar bölünemez. Miras hükümleri dışında başka
larına devredilemez. Ancak dağıtılan çiftçilerle mi
rasçıları tarafından işletilebilir. Bu arazi kamu yararı 
dışında hiçbir aynı hakla kayıtlanamaz, haczedile
mez, satış vaadine konu edilemez ve kiraya verile
mez. Ancak sahibine bırakılan topraklar, o bölge için 
tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parça
lara hükmen veya rızaen bölünmemek suretiyle de
vir ve temlik edilebilir. Bu husus tapu siciline şerh 
edilir. 

Çiftçilikten heıhangi bir sebeple vazgeçmek iste
yenlerin iktisap ettiği tarım toprakları ve varsa üze
rindeki gayrimenkuller, uygulayıcı kuruluşa iade edi
lebilir. Bu hallerde, çiftçi tarafından yapılmış zarurî 
ve faydalı tesis ve diğer gayrimenkuTlerin rayiç be
deli, ilgili kuruluşça sahibine ödenir. Bu durumda, 
borç tasfiyesi ve diğer ödeme işlemleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Şimdi tezekkür buyuracak mısınız efendim? «Oyla
madan sonra düfünürüz» demiştiniz. 

BAŞKAN — Ne hakkında görüşeceksiniz lütfen 
onu işaret buyurun? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT '(Çanakkale) — 
Oylama konusunda maruzatta bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; biz burada herhangi bir konunun ka
rara bağlanabilmesi için minimum 101 oyun, mutlak 
surette o karar doğrultusunda kullanılması lazım gel
diği inancındayız. (ANAP sıralarından «var, var» ses
leri) 

tfzin buyurun efendim, yeni Anayasamız, 1982 
Anayasası bu konuda 96 ncı 'maddesi ile açık bir hü
küm sevk etmiştir. Bakın, müsaade buyurun okuyo
rum : «Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
üçte biri ile toplanır ve 'toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar verir» buraya kadar okuduğum» 
arz ettiğim husus aşağı yukarı benzer bir biçimde 
1961 Anayasasında düzerilenmiştir. 1961 Anayasası.... 
(ANAP sıralarından «'Bırak 61 Anayasasını» sesleri) 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, halihazırda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin uygulamakta olduğu İçtüzük 1961 
Anayasası esas alınmak suretiyle 'hazırlanmış ve ona 
göre uygulanmıştır. Yeni Anayasamız açıkça tasrih 
ediyor, diyor ki : «Mevcut İçtüzüğün, ancak 1982 
Anayasasına aykırı olmayan hükümleri yeni içtüzü
ğün hazırlanıp kabulüne kadar kullanılır.» Binaena
leyh, bu İçtüzüğe hayatiyet veren, bu İçtüzüğü belir
leyen 1961 Anayasasıdır. 

Şimdi 1961 Anayasasının karar yetersayısına iliş
kin hükmünü arz ediyorum. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Bırak, 
o kalktı. 

ONURAL 'ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bir noktaya vuzuh kazandırmak 
istiyoruz. İzin buyurun, müdalhale etmeyin, aksine 
bir kanaatiniz varsa gelin burada siz de o kanaatini
zi söyleyin. Ama biz -konuşurken oradan müdahale 
©derseniz, bu sizin rahatsız olduğunuz anlamına ge
lir. (HP sıralarından alkışlar) Ama... 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU '(Kastamonu) — Ne ka
dar yer yakarsın... 

'BAŞKAN — Sayın hatibe müdahale etmeyiniz 
•efendim, lütfen sükûnetinizi muhafaza edin, hatibin 
dediği doğrudur. Bir konuda konuşmak istiyorsanız 
bilahara konuşursunuz. Lütfen ©fendim. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak)— Yokla
madan sonra geldi o.* Yoklamada yoktun. Yoklama
dan sonra geldiğini bildiren bir bel'ge verebilir misin 
oraya. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasının, İçtüzüğün ka
rar yetersayısına ilişkin hükmüne esas teşkil eden 86 
ncı maddesi aynen şöyledir, arz ediyorum : «Her 
Meclis, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır 
ve Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya ka
tılanların salt çoğunluğuyla karar verir.» Demin arz 
ettiğim 96 ncı maddenin, arz ettiğim kadarıyla olan 
kısmı, aşağı-yukarı bununla aynı mahiyettedir. An
cak, Yeni Anayasamızın demin arz ettiğim kısmı ta
kip eden bir hükmü daha var; orada diyor ki: «An
cak, karar yetersayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.» 

, IDemek ki «hiçbir şekilde» diye Anayasa açık açık 
tasrih ettiğine göre ister işarî oya başvurun, ister açık 
oya başvurun, kabul edildiği iddia edilen metnin ya 
da kararın mutlak surette löl'in üzerinde bir oya, 
tasvip oyuna iktiran etmesi gerekir. 101 oya iktiran 

etmeyen kararlar, Anayasanın bu açık hükmü karşı
sında kararlaşmış addedilmesi mümkün olmayan ka
rarlardır. 

Değerli arkadaştanım, yeni Anayasa bunu Öngör
mektedir. İçtüzüğün hükümleri buna aykırı olmadığı 
takdirde lazım ül icra olan hükümlerdir. Anayasa 
bunu öngördüğüne ve İçtüzüğün o hükmü de Ana
yasanın bu hükmüne aykırı olmadığına /göre, bu İç
tüzük maddesine dayanılarak Sayın Başkanlık Diva
nının biraz önce kabul ettiği biçimde, kararların 
tekarrür ettiğini kabul etmek mümkün değildir. 

Saygılarımla-arz ediyorum. (HP sıralarından alkış
lar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

Efendim, Sayın Onûral Şeref Bozkurt'un ileri 
sürdüğü konuda biz aksi ıgörüşü savunmuyoruz. De
minden beri aynı görüşü savunuyoruz, fakat yön-

" temlerimiz değişik oluyor. Biz «101 oy iddiasının 
'geçerli olabilmesi için önce 10 kişinin yazılı veya 
15 kişinin ayağa kalkarak yoklama istemesi gerek
mektedir» .diyoruz ve biraz önce 10 kişi böyle bir 
teklifte bulunduğu zaman, biz bunun yoklama anla
mına 'geldiğini kabul ettik, yöklaıria yaptık. Yokla
mada büyük bir ekseriyet olduğunu tespit ettik, za
ten orada da yazılı. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kaç 
kişi vardı? 

İBAŞKAN — 169 kişi var efendim. 
ONURAL ŞEREF 'BOZKURT (Çanakkale) — 

Hiçbir şekilde löl'in altına düşemez. 

BAŞKAN — 169 kişi var, bunun 15-20 kişisi si
zin gruptan olsa bile, 'bütün arkadaşlarınız dışarı çık
mıştı şimdi geldiler, 150 civarında evet oyu veren 
milletvekili vardır. Onun için, Anayasaya aykırılık 
söz konusu değil, bunu biraz evvel yine izah etmeye 
çalıştım ve anlattım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hiç
bir şekilde 101'in altına düşemez, şu anda 101 kişi 
yok Sayın Başkanım. Usulüne uygun değil. 

BAŞKAN — Efendim, usulüne uygun, aynı şe
kilde yine istediğiniz zaman yoklama yaparız. Baş
kanlık Divanı hareketlerini Anayasa ve İçtüzüğe uy
gun olarak yürütmektedir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Dağıtılan ve sahibine bırakılan topraklarda mi 

rasçıların tasarrufu 
MADDE 12. — Mirasçıların, mirasın açılmasın

dan itibaren altı ay içinde kendi aralarında aile or-
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taklığı şeklinde işletmedikleri veya rızaen kendi ara
larında devir ve temlik işlemlerini yapmadıkları hal
lerde, dağıtılan toprak ve mevcutsa işletmeyle ilgili 
gayrimenkullerin bedeli, bu Kanun hükümlerine gö
re ödenmek kaydıyla uygulayıcı kuruluş tarafından 
geri alınır. Uygulayıcı kuruluş, geri alınan işletmeyi, 
öncelikle mirasçılara veya topraksız veya az topraklı 
çiftçilerden birine tahsis edebilir. 

Uygulama bölgelerinde kendilerine tarım toprağı 
bırakılanların ölümü halinde bırakılan tarım toprağı 
o bölge için tespit edilen dağıtım normundan az ol
mamak üzere ve işletmeye ait yapı ve tesisler ile araç 
ve gereçler, genel hükümlere göre mirasçılar arasın
da taksim ve ifraz edilerek miras ortaklığına son ve
rilebilir. 

Taksim ve ifraz sonucu yeni işletmelerdeki toprak 
büyüklüğünün bölgedeki toprak normu altına düşme
si halinde, bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

12 nci madde hakkında iki önerge var, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Sulama Alan
larında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu Tasarısının 12 nci maddesinin son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mustafa îzci 
Manisa 

M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

A. Necati Kara'a 
Kütahya 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

M. Afif Atalay 
Adıyaman 

Ayhan Safeallıoğlu 
Sakarya 

Taksim ve ifraz sonucu yeni işletmelerdeki toprak 
büyüklüğünün bölgedeki toprak normu altına düşme
si halinde toprağı ve mevcutsa işletmeyle ilgili gayri
menkullerin bedeli bu kanun hükümlerine göre öden
mek kaydıyla uygulayıcı kuruluş tarafından alınır. 

Uygulayıcı kuruluş bu işletmeyi' bizzat çiftçilik 
yapan mirasçılara eş ve çocuklardan birisine tahsis 
eder. 

BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümle
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ediyoruz. 
M. Abdürrezak Ceylan M. Erdal Durukan 

Siirt Adana 
M. Murat Sökmenoğlu Musa Öğün 

Hatay Kars 
Ali Mazhar Haznedar Ertuğrul Gökgün 

Ordu Aydın 

Teklif edilen metin : 
Uygulayıcı kuruluş geri alınan işletmeyi öncelik

le işleten mirasçıya veya topraksız veya az topraklı 
çiftçilerden birine tahsis edebilir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayjlı Kanun Tasarı

sının 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümle
sini aşağıdaki şekilde, değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Siirt Milletvekili Abdulrezzak Ceylan ve arkadaş
ları, 

Teklif edilen metin : 
Uygulayıcı kuruluş geri alınan işletmeyi öncelik

le işleten mirasçıya veya topraksız veya az topraklı 
çiftçilerden birine tahsis edebilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖY IŞLERt KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY tŞLERl BAKANI 

H.^HÜSNÜ DOĞAN — Hayır efendim. 

BAKSAN — önerge sahiplerinden söz isteyen 
var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Mille': Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Sulama Alan
larında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 
Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin son fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve arkadaşları. 
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«Taksim ve ifraz sonucu yeni işletmelerdeki top
rak büyüklüğünün bölgedeki toprak normu altına 
düşmesi halinde toprağı ve mevcutsa işletmeyle ilgili 
gayrimenkullerin bedeli bu kanun hükümlerine göre 
ödenmek kaydıyla uygulayıcı kuruluş tarafından alı
nır. 

Uygulayıcı kuruluş bu işletmeyi bizzat çiftçilik 
yapan mirasçılara eş ve çocuklardan birisine tahsis 
eder.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ.DOĞAN— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden--
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
. Maddenin açık oya sunulmasını isteyen 15 imza

lı bir önerge var, 

Önce önergeyi okutacağım daha sonra da bu 15 
kişinin salonda olup olmadığını tespit edeceğiz. 

önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yapılan oylamalarda Anayasaca 1/4 çoğunluğun 
kabulü ile yasanın gerekirken buna riayet edilmedi
ğinden 12 noi madde oylamasının açık oylama şek
linde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Altay 
Samsun 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Kâzum İpek 
Amasya 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Halis Soylu 
Kars 

Sururi Baykal 
Ankara 

Öaner Kuşhan 
Kars 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Neırjimaın Elgin 
Ankara 

Hilmi Nalibantoğlu 
Erzurum 

Hayrettin Ozaınsoy 
Diyarbakır 

Veysel Varol 
Erzincan 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — Şimdi, önergede imzaları bulunan 
sayın milletvekillerinin burada "bulunup bulunmadık
larının tespitine geçiyorum : 

Sayın Hasan Altay?.. Burada. 
Sayın Sururi Baykal?.. Burada. 
Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever?.. Burada. 
Sayın Ömer Kuşhan?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Aydemir?.. Burada. 
Sayın Ömer Necati Cengiz?.. Burada. 
Sayın Yılmaz İhsan Hastürk?.. Burada. 
Sayın Neriman Elgin?.. Burada. 
Sayın Kâzım İpek?.. Burada. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Tevfik Bilal?.. Burada. 
Sayın Hayrettin Ozansoy?.. Burada. 
Sayın Halis Soylu?.. Burada. 
Sayın Veysel Varol?.. Burada. 
Sayın İhsan Gürbüz?. Burada. 
Önerge, usulüne uygun olarak verilmiştir; buna 

göre açık oylama yapacağız. 

Açık oylamanın, kupalar sıralar arasında dolaştı
rılmak ve sayın milletvekillerinin oy pusulası atma
ları suretiyle yapılmasını oylarınıza sunacağım. (ANAP 
sıralarından"«Maddenin oylaması mı, anlaşılamadı?» 
sesleri) 

Sayın rniiletvekilleri, önergeler reddedildi, madde
yi oylayacağız. Evvela açık oylamanın şeklini karar
laştıracağız, daha sonra da maddeyi oylayacağız efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Açık oylamanın ad 
okunmak suretiyle yapılması gerekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre bu bir 
oylama şeklidir, bunu tensip ettik, bunu uygulaya
cağız efendim. Bu uygulamayı Genel Kurul reddeder
se o zaman diğer açık oylama usulünü tatbik ederiz 
efendim, s 

Açık oylamanın, kupalar sıralar arasında dolaştı
rılmak ve sayın miılletveki'llerinin oy pusulası atması 
suretiyle yapılmasım oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kupaların sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle açık oylama yapılması 
kabul edilmiştir. 

Kupaları dolaştırmak suretiyle 12 nci maddeyi 
açık oylarınıza sunuyorum. Kupalar dolaştırılsın efen
dim. 

Oy pusulası bulunmayan sayın üyeler beyaz bir 
kâğıda seçim bölgelerini ve islimlerini yazarak imza
lamak suretiyle oylarını kullanabilirler. Vekâleten oy 
kullanacak sayın bakanlar, vekli oldukları bakanın 
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adını, soyadını, kendi adını, soyadını ve vekâleten oy f 
kullandıklarını belirterek .imzalamak suretiyle oyları- I 
nı atabilirler efendim. (ANAP sıralarından «Diğer I 
maddeye geçelim Sayın Başkan» sesleri) I 

((Oyların toplanmasına ıbaşlandı) I 

BAŞKAN — 12 nci maddenin oylaması devam I 
ederken 13 üncü maddeyi okutuyorum efendim. I 

Temliki tasarrufların durdurulması I 

MADDE 13. — Uygulama alanlarında Bakanlar I 
Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımı tarihinden I 
itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değişti- I 
rilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya I 
tapuya tescili sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişi- I 
lerle özel hukuk tüzelkişilerine ait arazinin mülkiyet I 
ve zilyetliği devir ve temlik edilemez. Bu araziler ipo- 1 
tek edilemez ve satış vaadine konu olamaz. Ancak, I 
bu kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi 
tamamlanıp sulamaya gelinceye kadar da aynı iş
lemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre, beş yılı aşa
maz. I 

Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üze- I 
rindeki tesisleri satmak isteyen gerçek ve özel hukuk I 
tüzelkişilerin müracaatları halinde, uygulayıcı kuru
luş bu kişilere ait tarım toprağını ve varsa üzerindeki I 
tesisleri, altmış gün içinde bu Kanun hükümlerine I 
göre kamulaştırır veya yönetmelikle tespit edilecek 
esaslar dahilinde bunların 'başkalarına satışına izin I 
verir. I 

Yukarıda belirtilen süre içinde, bu gibi arazi sa- I 
dece T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edile- I 
bilir. 

Bu 'kısıtlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çev- I 
rilmesi gerektiğinde bedel, bu Kanun hükümlerine gö- I 
re uygulayıcı kuruluş tarafından alacaklıya ödenerek j 
arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. I 

Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mahkeme
ler veya icra iflas daireleri tarafından bu arazi hak
kında devir ve temliki gerektiren bir karar verilemez. I 
Miras yoluyla intikaller, bu hükmün kapsamı dışın- { 
dadır. Ayrıca mahkemeler satış suretiyle miras ortak- I 
lığının giderilmesine karar veremezler. 

BAŞKAN — 13 üncü madde hakkında konuşmak 
isteyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 13 üncü madde, «Tem-
I I 

Mki tasarrufların durdurulması» başlığını taşımakta. J 

Burada bir husus var, o hususa gerek Komisyonun, 
gerek Yüce Meclisin dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Daha önce kabul edilmiş olan 5 inci maddede şu 
hüküm var : «Uygulama alanlarında, bu Kanunun 
amacını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşça bağ, 
bahçe ve ağaçlık arazi ve örnek işletmeler hariç» kay
dı mevcut. Yani bu gibi araziler üzerinde herhangi 
bir tasarruf yapılmayacak, bir dağıtım veya toplu
laştırma bahis konusu değil. 

Buna mukabil «Temliki tasarrufların durdurul
ması» başlığını taşıyan 13 üncü maddede, «Uygu
lama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmî 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren, kamulaştırma, 
toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlem
lerinin tamamlanması veya tapuya tescili sonuçla
nıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişi
lerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve tem
lik edilemez» denmektedir. 

Kanunda çok açık ortaya konulduğu üzere, 'bağ, 
bahçe, ağaçlık arazi bu kanunun şümulü dışında tu
tulduğu halde, onların da temliki tasarrufları bu 
madde ile sınırlandırılmış vaziyete girmektedir. Sa
nıyorum maddeye - bu hususu temin bakımından -
basit bir açıklık getirilmesi iktiza edecektir. Sayın 
Komisyonun ve Sayın Hükümetin bu konuda gerekli 
açıklamayı yapmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
13 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan var mı efen

dim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — 14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yeni yerleşim yerlerinin kurulması 
MADDE 14. — Uygulama bölgesinde Bakanlar 

Kurulu kararı ile yeni yerleşim yerleri kurulabilir ve
ya mevcut köyler ile köy altı yerleşim birimleri bir- -
leştirilebilir. Yeni» köy altı yerleşim birimleri kurula
maz. Bu Kanuna göre toprak dağıtımından yarar
lanma haklarına sahip olup da istekte bulunanlardan 
uygun görülenler, yeni yerleşim yerlerine yerleştiri-
le'bilirler. 

Yeni yerleşim yerlerine yerleştirilenler, iskân 
Kanunundaki muafiyet ve istisnalardan faydalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — 14 üncü madde hakkında konuşmak 
isteyen var mı efendim? Yok. 
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14 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Efendim, 15 inci madde olarak yeni bir madde 
teklif eden bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Kanun Tasarı

sına aşağıdaki maddenin yeni bir madde olarak-(Mad
de 15) ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu M. Abdürrezak Ceylan 
Hatay Siirt 

Abdurra'rman Demirtaş İsmail Şengün 
Haîtay Denizli 

Ferit Melen Fehmi Memişoğlu 
Van Riize 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Tarım ve tarımla uğraşanların korunması 

Madde 15. — Devlet, tarım arazilerinin ve çayır, 
meraların amaç dışı kullanılmasını ve her türlü tah
ribatını önleyici; tarımsal üretim planlamasına daya
lı olarak bitkisel, hayvansal üretim ile su ürünlerinin 
üretimini artırıcı, tarımla uğraşanları ekonomik ve 
sosyal yönden koruyucu tedbirler alır. 

Devlet, tarımsal işletmelerin araç ve gereçleriyle 
diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaştırıcı ve geliş
tirici, çiftçinin teşkilatlanmasını destekleyici ve fi
nansman ihtiyacını giderici, çiftçi mallarını koruyucu, 
'bitkiseli ve hayvansal ürünleri değerlendirici ve bun
ların gerçek değerleriyle üreticinin eline geçmesini 
sağlayıcı düzenlemeleri yapar. 

Gerekçe : 
Her ne kadar tasarıda çayır, mera ve benzeri ara-

* ziîerin tespit ve tahsisi bir madde ile gösterilmişse de, 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını önlemek, 
Devlet olarak tarımla uğraşanların korunması gere
kir.; Çiftçinin bitkisel ve hayvansal ürünlerinin değer
lendirilmesinde Devlete büyük görev düşer. Devle
tin koruyuculuk vasfının bu kanun tasarısında vurgu
lanması gerekir. Tarımla uğraşanları ekonomik ve 
sosyal yönden koruyucu tedbirleri Devletin almasının 
zarureti' açıktır. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMtS-
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz, 

ıBAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi? 

Yok. -
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efendim. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Çayır, mera ve benzeri arazilerin tespit ve tahsisi 
MADDE 15. — Uygulama bölgelerinde köy ve 

bölge halkının mevcut hayvan varlığı ihtiyacı için 
müştereken kullanmaları amacıyla tasarrufuna geç
miş tarım arazisinden, arazi kullanma kabiliyeti ile ik
lim özellikleri ve tarım arazisi üzerindeki bitki Ör
tüsü dikkate alınarak uygun görülenleri, bu Kanun 
ve bu Kanuna göre çıkarılacak Yönetmelik hüküm
lerine göre mera, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri ara
zi olarak tespit ve tahsis etmeye tahsisli olanların 
tahsis amacını değiştirmeye veya yenilemeye ilgili ku
ruluş yetkilidir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekili arkadaşlarım; şimdi burada çok 
önemli bir maddeyi görüşmekteyiz; Türkiye hayvan
cılığını ilgilendiren bir madde. 

Paragrafın başında, «Uygulama bölgelerinde köy 
ve bölge halkının mevcut hayvan varlığı ihtiyacı için 
müştereken kullanmaları amacıyla tasarrufuna geçmiş 
tarım arazisinden, arazi kullanma kabiliyeti ile iklim 
özellikleri ve tarım arazisi üzerindeki bitki örtüsü 
dikkate alınarak uygun görülenleri, bu Kanun ve bu 
Kanuna göre çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine 
göre mera, yaylak, kışlak, çayır ve benzeri arazi ola
rak tespit ve tahsis etmeye» denmekte. Buraya ka
dar iyi. 

Çünkü, biraz evvel geneli üzerinde yaptığım ko
nuşmada arz ettiğim gibi, 40 seneden beri Türkiye'de 
hayvan sayısı yüzde 100'e yakın bir artış gösterme
sine rağmen, mera alam yüzde 100 oranında 39 mil
yon hektardan aşağı yukarı 19 milyon hektara düş
müştür. Bu, mevcut kanunlara rağmen, çok rijit ka
nunlara rağmen, mera kanunlarına rağmen maalesef 
düşmüştür. Çeşitli politik nedenlerle, çeşitli kimseler 
merayı sürmüş ve tarım arazisi haline getirmiştir. He-
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le hele meyilli araziler sürülmek suretiyle memleke
tin toprakları büyük ölçüde heder olmuştur. Hepiniz 
buna şahit olmuşsunuzdur ve hatta bu gibi arazilerin 
kenarından geçerken içiniz sızlıyordur. Eğer burada 
slayt gösterilmedi mümkün olsaydı, bununla ilgili 
yüzlerce slayt göstermek suretiyle sizin de içinizin 
sızlamasını sağlardım. 

Şimdi, madde metni yukarıda okuduğum kısma 
kadar bir noktada iyi; ancak virgülden sonraki «tah
sisli olanların tahsis amacını değiştirmeye veya yeni
lemeye ilgili kuruluş yetkilidir» .şeklindeki ibareye 
gelince; şimdi tahsis amacını değiştirecek. O zaman 
ne olacak? Mera olarak tahsis olmuş bir yeri başka 
amaç için kullanmaya bu kuruluşu yetkili 'kılacağız. 

Arkadaşlar', bu çok yanlış, bence ileride bazı sa
kıncalar doğuracak bir madde ve bir cümledir. O ne
denle, verdiğimiz önergelerin hiçbirisi kabul edilmi
yor, bunu bildiğim için önerge vermedim; ama hiç 
olmazsa Komisyon ve Sayın Hükümet lütfedip bu 

"son cümleyi buradan çıkarsın da, biz de diyelim ki, 
yani gerçekten iyiniyetle teklif edilen bir konu öner
ge olmasa dahi kabul ©diliyor, iyindyetinize inana
lım ve böylece hiç olmazsa Türkiye hayvancılığına 
hizmet etmiş olursunuz diye düşünüyorum. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bir hususu 
arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu kanun ta
sarısının görüşülmesi esnasında genelde bir husus dik
katten kaçıyor. Ben daha önceki konuşmamda, bu 
kanun tasarısının sadece uygulama alanlarına münha
sır olduğunu bilhassa ifade ettim. 

Şimdi, uygulama alanlarında kamulaştırılan veya
hut da Hazinenin elinde bulunan araziler ilgili kuru
luşun emrine geçiyor. Ülkedeki mera, yaylak, kışlak, 
çayır ve 'benzeri arazilerin tahsis amacını değiştirme
ye genelde zaten Bakanlığım yetkilidir; yani bir ara
zi eğer mera vasfım kaybetmişse onun mera vasfını 
kaybedip, etmediğini tespit etmeye ve bunun değişik 
bir yerde kullanılıp, kullanılmamasına Tarım Orman 
ve Köy îşleri Bakanlığı zaten yetkilidir. 

Sadece ormanlarda, Anayasamız ve ilgili kanun
lar tahdit getirmiştir,'ancak orada dahi son yapılan 
değişiklikle, 6831 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 

ki onların yönetmeliklerini de neşrettik, ilmen ve fen-
nen orman vasfını kaybetmiş arazilerin dahi tarıma 
tahsis edilmesiae yine Bakanlığım ve ilgili kuruluşla
rım yetkilidir. 

Bu bakımdan, uygulamanın sadece ve sadece Ba
kanlar Kurulunca ilan edilecek uygulama alanlarına 
münhasır olması ve oradaki bu arazilerin hüküm ve 
tasarrufunun yine Tarım Bakanlığının direkt kurulu
şu olan Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmış olması herhangi bir şekilde en
dişeye mahal vermemektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakana bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ıMAHMUT AKKILIÇ (îzmir) — Bugünkü hay

van .mevcudumuz, gerek mera alanı açısından, gerek
se çayır ve meranın verimi açısından çayır ve mera
larımız yeterli midir değil midir? Sayın Bakan, bu 
konuda lütfen bana bir açı'klama yapar mısınız? Çün
kü hayvanlarımız aç. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim bu maddenin ya
zılış tarzından, Sayın Akkıhç'ın endişesine mahal yok, 
illa bunların iyi niyetle kullanılmayacağı manası çık
maz ki. Birtakım zaruretler çıkar, kanun ileride çıka
cak bu zaruretleri dikkate alarak, ileride çıkacak 
bazı zorlukları gidermek için 'bir hüküm getirmiştir. 
Yoksa meralar 'hakkındaki, meraların geliştirilmesi 
hakkındaki görüşlerine b&n de iştirak ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
15 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul 
edilmiştir, 

12 nci maddenin açık oylama sonuçlarını açıklı
yorum. 223 oy iştiraki olmuş; 167 kabul, 53 ret, 2 çe
kimser oy kullanılmıştır. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

12 nci madde kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum. 
Tapu ve kadastro işlemleri 
MADDE 16. — Uygulama alanı ilan edilen böl

gelerde arazinin tapu ve kadastro işlemleri, ilgili ku
ruluşun talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünce öncelikle ve belirlenecek süre içerisinde 
tamamlanır, 
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BAŞKAN — 16 ncı madde hakkında konuşmak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum^ 

Çiftçilerin, desteklenmesi 
MADDE 17. — Uygulama alanlarında bu Kanun 

hükümlerine göre topraklandırılanlarla kendilerine 
uzun süreli sözleşmelerle arazi kiralananlar ve dağı
tım normuna kadar arazi sahibi çiftçiler, uygulayıcı 
kuruluş tarafından yönetmelikte tespit edilecek esas
lar dahilinde verimliliği ve üretimi artırmak gayesiy
le aynî ve nakdî kredi ile desteklenirler. 

Uygulayıcı kuruluş, verilen kredilerin amacına uy
gun olarak kullanılıp kulanılımadığını denetler. Ama
cına uygun kullanılmayan krediler, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hü-
kümerine göre, ilgili kuruluşça tahsil edilir . 

BAŞKAN — 17 nci madde hakkında söz isteyen? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul yok efendim, usulü çok ko

nuştuk. Madde hakkında söz isteyene söz veriyorum 
efendim. Müsaade buyurun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Usulde 
her zaman söz verebilirsiniz. 

BAŞKAN — Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

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

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, 18 inci madde okunmadan evvel usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim, ko
nuyu söyleyin. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Zabıtla
ra geçmesi için, oylama şeklini arz edeceğim, demin 
yapılan oylama şeklini. 

BAŞKAN — Efendim, üç kere konuştuk bu ko
nulan; siz de ben de... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Müte-
nakız bir durum var, onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, hiç mütenakız durum 
yok. Söz vermiyorum size efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Müsaa
de ederseniz bu oylamanın şekliyle ilgili konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Siz de konuştunuz, Sayın Onural 
Şeref Bozkurt da konuştular, ben de konuştum; bü
tün konuşmalarımız aynı neticeye varıyor efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, şu oylama sırasında açıkça görüldü ki, 100 kişi 
yoktu salonda.. Oysa 101 kişinin olması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız dışarıya 
çıkıyorlar. Bunu anlattım. Açık oylama isterseniz 
tekrar açık oylama yaparız, o zaman belirir efen
dim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan şunu anlatmak istiyorum : Demin isim okun
mak suretiyle yapılan oylamada 176 kişi vardı, fa
kat bu oylamaya bakıyoruz 226 oy çıkıyor. Tenakuz 
burada efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, lütfen yerinize buyu
runuz efendim. Düşüncelerinizi söylediniz efendim, 
teşekkür ederim. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Yabancı uyruklulara ait arazi 
MADDE 18. — Yabancı uyruklulara ait gayri-

menkullerin kamulaştırılmasına, Bakanlar Kurulun
ca karar verilir^ Kamulaştırmaya karar verilirse, be
delinin tespiti ve ödenmesi mütekabiliyet esaslarına 
göre yapılır. 

BAŞKAN — 18 inci madde hakkında konuşmak 
isteyen sayın üye? 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Bakandan soru 
sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Yabancı uyruklulara 

neden bu imtiyaz veriliyor acaba? 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, burada verilen 
bir imtiyaz yoktur. Bu, milletlerarası hukukun tabiî 
bir sonucudur. 

FERİT MELEN (Van) — Milletlerarası anlaşma 
yoksa o mevzuda?.. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Mütekabiliyet yoksa zaten 
yoktur efendim, mütekabiliyet varsa bu çalışır ga
yet tabiî. 

FERİT MELEN (Van) — Mütekabiliyeti tatbik 
edin, Bakanlar Kuruluna getirmeye lüzum yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
18 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.., Etmeyenler... 18 inci madde kabul edil
miştir, 
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19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Arazinin tarım dışı amaçlarla kullanılması 
MADDE 19. — Uygulama alanlarında bulunan 

tarım arazisi, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı 
amaçlarla kullanılmaz. Ancak zorunlu hallerde, uygu
lama alanlarındaki arazi ilgililerin müracaatı üzerine 
uygulayıcı kuruluşun izni ile tarım dışı amaçlarla 
kullanılabilir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde, hakkında konuş
mak isteyen?.. Yok 

19 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil
miştir. 

20 noi maddeyi okutuyorum. 
Fon 
MADDE 20. — Bu Kanunda verilen hizmetlerin 

gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak «Tarım Reformu 
Fonu» adı ile bir fon kurulmuştur. Fonun yönetimi 
ile uygulayıcı kuruluş görevlidir. 

Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun 201 inci maddesine göre kurulmuş olan fo
nun bakiyesi ve alacak borçlan bütün hak ve vecibe
leri «ile birlikte doğrudan doğruya «Tarım Reformu 
Fonu» na intikal eder. 

Fonun gelirleri, TC. Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğünde açılacak bir hesaba yatırılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde hakkında konuşmak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Fonun gelirleri 

MADDE 21. — Fonun gelirleri : 
a) Genel bütçeden fona aktarılacak ödenekler, 
b) Uygulayıcı kuruluş tarafından kiraya verilen 

arazinin kiralan, 
c) Bu Kanuna göre borçlandırılanların yapacak

ları ödemeler, 
d) Fondan satın alınan gayrimenkuller ile men

kullerden ihtiyaç kalmayanların satışından elde edilen 
gelirler, 

e) Fondan satm alınan gayrimenkuller ile men
kullerin kiraya verileninden sağlanan kira bedelleri, 

f) Evvelce Toprak ve Tarım Reformu fonun
dan kredilendirilenlerden henüz tahsil edilmemiş kre
di taksit ve faizîleri ile yeniden verilecek kredi ve 
faizleri, 

g) Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kurulmuş koo
peratiflerin mal varlıkları ve gelirleri, 

h) Tahsis edilecek çayır, mera, yayla ve kışlak
lardan yönetmelikte belirtilen usule göre alınacak 
ücretler, , 

i) Her türlü bağış ve yardımlar, 
j) Diğer gelirler. 
BAŞKAN — 21 inci madde hakkında konuşmak 

isteyen?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiş
tir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Fondan karşılanacak giderler 

MADDE 22. — Fondan aşağıdaki giderler kar
şılanır : 

a) Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kamulaştırıl
mış ve bu Kanuna göre kamulaştırılacak gayrimen
kul malların kamulaştırma ve satın alma bedelleri 
ile bunların taksit ve faizleri, 

b) Uygulamanın gereği olarak yapılacak yatı
rımların karşılıkları, 

c) Bu Kanun gereğince verilecek her türlü kre
diler, 

d) Uygulama için gerekli menkul ve gayrimen
kul mal kiraları, 

e) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tespiti, ıs
lahı, bakım ve geliştirilmesi ile ilgili giderler, 

f) Uygulamalar için gerekli araç, gereç ve iş 
makineleri satın alma, kullanma ve idame giderleri, 

g) Uygulama hizmetlerinin gerektirdiği çeşitli 
eğitim giderleri, 

h) Uygulamanın gerektirdiği cari giderler, 
i) Bu Kanunun uygulanmasında gerekli olan di

ğer giderler. 
BAŞKAN — 22 noi madde hakkında söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 22 nci madde kabul edil
miştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Fonun yönetim ve denetimi 
MADDE 23. — Fonun hesap dönemi bütçe yılı

dır. Fonun hesapları ve yıllık bilançosu, Başbakanlık 
Yjiksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 

Fondan yapılacak harcamalar ve işlemler, 28 Ma
yıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 
Kanunu ile 21 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Sayış
tay Kanununa tabi değildir. 
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Fonun yönetimi, kullanılması, harcamaların nite
lik ve ayrıntıları, verilecek kredilerin miktarı, kul
landırılmaları, faiz oranlan ve süre şartları, tahsili, 
hesaplann tutulması ile fonla ilgili olarak T.C. Ziraat 
Bankası tarafından yürütülecek işlem ve diğer husus
lar, yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde haklkında söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

23 üncü madde ile ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Yasanın 23 

üncü (maddesinin ikinci bendinde yer alan «832 sa
yılı Sayıştay Kanununa tabi değildir» hükmünün şi
fahen arz edeceğim gerekçeler uyarınca «832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabidir» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz llhsan Hastüric 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanınnaraş 

Mahmut Ak'kılıç 
İzmftr 

Mehmet Kafkaislıgil 
İstanbul 

Ruşan Işın 
Sivas 

İdrfls Gürpınar . 
Muğla 

Yılmaz Demir 
'Biledik 

Selahattin Ta'flıoğlu 
Yozgat 

Şevki Taştan 
Sivas 

Bilâl $işman 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Stinop 

Cemal özdemir 
Tokat 

Yulsuf Demir 
Uşak 

Davut A'bacıgil 
Balıkesir 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka-
tılımıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katMıyor mu?. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önrege sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı?. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Efen
dim, daha evvel açıklamıştım, konu açıktır, yeniden 
huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
©denler,., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — Uygulama bölgelerinde : 
a) Türk Ceza Kanununun 'ilkindi 'kitabının birin

ci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenme
sini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olan
lar, 

b) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
İkinci fıkrasında yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

c) Türk Ceza Kanununun 536 ncı tmaddesinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlere 
aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylem
leri siyasî ve ideolojik almaçlarla işlemekten mahkûm 
olanlar, 

Bu Kanuna göre toprak dağıtımından istifade ede
mez ve bunlara toprak verilemez. 

Toprak verilenler kendilerine toprak verildikten 
sonra, 'birinci fıkrada tespit edilen suçlardan herhangi 
birinden mahkûm olmaları halinde verilen toprak 
geri almır_jie tapu kaydı ilgili kuruluşun talebi ile 
mahallî tapu sidil muhafızlığı tarafından hiçbir hük
me hacet kalmadan Hazine adına düzeltilir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 25. — Bu Kanunda yönetmelikle düzen

lenmesi öngörülen hususlar ile bu Kanunun uygulan
masına dair diğer düzenlemeler, Kanun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlanm; yönetmelikler husu
sunda Anayasamızın 124 üncü maddesi, «Başbakanlık, 
bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanla
rını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanma
sını sağlamak üzere ve bunlara aykın olmamak şar
tıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmelik
lerin Resmî Gazetede yayınlanacağı kanunda belirti
lir» demektedir. 

Bu konu bir iki defa Yüksek Meclise geldi ve Yük
sek Meclis bunu oylarıyla halletti; Bakanlar Kurulu-
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nun yönetmelik çıkaramayacağı burada birkaç kanu
numuzda vurgulandı. Zaten bu konu Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gitseydi düzeltilirdi, nitekim bir defa 
orada düzeltildi. 

Ayrıca, hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede neş
redileceğine dair bir kanun çıkarıldı ve tasvibinizden 
geçti. O kanun da yine bu Anayasanın metnine uygun 
olarak çıkarıldı. O kanunda da, Bakanlar Kurulunun 
yönetmelik çıkaracağı vurgulanmadı. 

Bunun için Yüksek Komisyondan ben bu madde
nin, Meclisten geçmişte çıkarılan kanunlar ve Ana
yasa hükmüne göre, Bakanlar Kurulunca değil de 
«Başbakanlık tarafından çıkarılacağı» şeklinde olma
sında yarar vardır. Çünkü, esas merci burada Başba
kanlıktır veyahut da Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığı ile Başbakanlık tarafından çıkarılacak müşte
rek bir kararname ile olabilir. Bakanlar Kurulunca 
çıkarıldığı takdirde orada devreye Sayın Cumhurbaş
kanı da giriyor. Bunun sakıncaları var. Daha evvel bu 
Mecliste bunlar uzun uzun tartışıldı, halledildi. Geç
mişte çıkmış olan kanunlara aykırı bir metnin kabul 
edilmesini Meclisin çalışma şekline uygun görmüyo
rum ve bunu bilgilerinize arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat Baya
zıt. 

25 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 
MADDE 26. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihten itibaren; 
a) 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön 

Tedbirler Kanununun, 766 sayılı Tapulama Kanunu
nun 33 üncü maddesini değiştiren 20 nci maddesi ha
riç, diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) Bu Kanunun uygulanmasında, diğer kanunla
rın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak 
28,12.1960 tarih ve 189 sayılı, 18.12.1981 tarih ve 2565 
sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ayrıca Millî Savun
ma Bakanlığına tahsisli olan veya bu Bakanlıkça tah-
sissiz olarak kullanılan gayrimenkullere bu Kanun 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

26 ncı madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
168 sıra sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzen

lemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısının 
«Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler» başlıklı 
26 ncı maddesinin (a) bendinin; «1617 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu ön Tedbirler Kanununun 2685 sa
yılı ve 18.6.1982 tarihli Kanunla 'bu Kanuna eklenen 
geçici maddesi ve 766 sayılı Topulama Kanununun 
33 üncü maddesini değiştiren 20 nci maddesi hariç, 
diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.» şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rıfat Bayazıt M. Murat Sökmenoğlu 
Kahramanmaraş Hatay 
Ertuğrul Gökgün Mustafa Çorapçıoğlu 

Aydın Balıkesir 
Fehmi Memişoğlu Sabahattin Eryurt 

Rize Erzurum 
Turgut Halit Kunter 

Rize 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H, HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak isterler mi 
efendim? 

iBuyurunuz Sayın Rıfat Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön 
Tedbirler Kanunu 26.7.1972 tarihinde yürürlüğe gir
miştir ve halen yürürlüktedir. 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu 19.7.1973 tarihinde yürür
lüğe girmiş; Anayasa 'Mahkemesince 10 Mayıs 1978 
tarihinde iptal edilmiştir. 

Bu devre içerisinde gerek bu Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu ve gerekse Tapulama Kanunu ge
reğince Devlet adına tescil edilen 2 907 301 dönüm 
kamulaştırılmış arazi vardır; bir kısmı da tapulamay
la Devlet adına tescil' edilmiştir. Bunun 176 548 dö
nümü kanun iptal edilmeden evvel dağıtılmıştır. 
2 730 753 dönüm arazi kalmıştır. 

(Bu 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön-
tedhirler Kanunu aynı zamanda İstimlak Kanununa 
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da atıf yaptığı için, 5 senelik süre içerisinde dağıtıl
mayan toprakların sahiplerine iade edilmesi lazım 
geliyordu. 

il 981 yılında bu konu Danışma Meclisinde ve 
Millî Güvenlik Konseyinde uzun münakaşalara ve 
görüşmelere sebep oldu. Yüksek Komisyonun rapo
runu inceden inceye tetkik ettim; bu Kanunu göz 
önüne almadığını gördüm, onun için de bu öner
gemi verdim. Şimdi kanunu arz ediyorum : 

18.6.1982 tarihli 2685 sayılı Kanun; Toprak ve 
Tarım Reformu ön Tedbirler Kanununa Geçici 'Mad
de Eklenmesine Dair Kanundur. 

«Geçici Madde — 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmış 
olan gayrimenkuller hakkında 6830 sayılı İstimlak 
Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz». 
Yani bu 5 senelik hüküm uygulanmaz. 

2 nei fıkrası : «'Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce sözü edilen gayrimenkuller hakkında açıl
mış ve kesin karara bağlanmamış geri alma davaları' 
konusuz kalmış sayılır. ıBu nedenle taraflara harç ve 
yargılama giderleri yüklenemez.» 

Bu Kanun halen yürürlüktedir. Bu Kanunla, de
min arz ettiğim 2 milyon 730 bin küsur dönüm ara
zi Devletin hüküm ve tasarrufu altına girmiştir. Bu 
Kanunla dağıtılacak topraklar, toprağı az olan, çift
çilikle iştigal eden köylüye tevziye tabi olan arazi
den olması-gerekir. 

Şimdi bu maddeyle, Toprak ve Tarım Reformu 
öntedbirler Kanununun bu geçici maddesini kaldır
makla bu hükmü tamamen bertaraf ediyoruz. Şimdi 
ne yapacaksınız? Toprak sahiplerine, kimden alın
mışsa ona geri verilecek. 

(Muhterem arkadaşlar, bu arazinin vaktiyle pa
rası ödendi, bunlar kamulaştırıidı. Hatta bedeli ko
nusunda mahkemeye müracaat edildi, tezyidi bedel 
davası açıldı, bunların bedelleri de tahsil edildi; Dev
letin* hüküm ve tasarrufu altına yine bu Kanunla 
girdi. !Bu Kanunla Devletin hüküm ve 'tasarrufu al
tına giren araziyi derhal bir maddeyle tekrar geri 
vermek, benim hukuk anlayışıma sığmadı. Onun için 
bu konuda söz alldım. 

Esasen bu Kanun Sayın Barbakanımızın, Başba
kan Yardımcısı olduğu sırada teklif edilmişti. Danış
ma Meclisi zabıtlarını inceledim; o zaman Başba
kan Sayın Bülend Ulusu, Başbakan Yardımcısı Sa
yın Zeyyat Bâykara, yine Başbakan Yardımcısı Sa
yın Turgut özal, Maliye Bakanımız da Sayın Kaya 
Erdem'dir. Bunun münakaşası Danışma Meclisinde 

uzun süre yapıldı, Millî Güvenlik Konseyinden geçti. 
Bu Kanunun Anayasaya aykırı olduğunun iddia edil
mesi imkânsızdır. Bu Kanunu uygulamak gerekir. 
Onun için ben bu Kanunu önergemle «istisnaî hüküm
ler» arasına koydum ve «2685 sayılı ve 18.6.1982 ta
rihli Kanunla, bu Kanuna eklenen geçici maddesi ha
riç» dedim. IBu hariç olduğu takdirde, 1617 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu önted'birler Kanununun 
diğer maddeleri tamamen ilga edilmiş oluyor bu
nunla. 

Yalnız, bir istisna daha var; 766 sayılı Tapulama 
Kanununun 33 üncü maddesi de yine bu 1617 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesiyle değiştirilmişti. Onu da 
burada istisna ediyorlar. Onun için, maddenin yazıl
ması 'bu şekildedir. Tapulama Kanununun diğer mad
deleri ilga ediliyor değil; Tapulama Kanununun 33 
üncü maddesi 1617 sayılı Kanunun 20 nci maddesiy
le değiştirildiği için, yalnız o hariç tutuluyor. Bu ba
kımdan huzurunuzu işgal ettim. Bu, Devletin yara
rınadır. Mıilyarlarca lira sarf edilerek bu kamulaş
tırılan yerlere tesisler yapılmıştır, yollar yapılmıştır, 
kanallar yapılmıştır. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın 'Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT '(Devamla) — O zamanki mü
zakereleri Sayın Başbakanım da herhalde bilirler. 
Danışma Meclisindeki savunmasını da 'İlhan özhrak 
yapmıştı, o zaman Devlet 'Bakanıydı. Bizzat kendileri 
de bu işin şahididir; bu Kanunun çıkarılma şeklini, 
•Millî Güvenlik Konseyinden geçiş şeklini Sayın Baş
bakanım da çok iyi bilir. 

Ben 'bunun bu istisnalar arasına alınmasını öner
dim. Takdir sizlerindir. (MDP ve H'P sıralarından-
alktşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 26 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ iMADDE 1. — Mülga 1757 sayılı Toprak 

ve Tarım Reformu Kanununa göre yapılan uygulama
larda kendilerinden toprak 'kamulaştırılanların al'tı ay 
içinde müracaatları halinde, 'bu Kanun hükümlerine 
göre yapılacak incelemeden sonra Kanunun, «Sahibi
ne 'Bırakılacak Arazi» ye ilişkin hükümleri uygulanır. 

Geri verilecek arazi dağıtılmamış veya tahsis edil-
memişse, bu miktara tekabül eden kamulaştırma 'bedeli 
ile faizleri ödenmez. Bu bedellerin hak sahiplerince 
tahsil edilmiş olması halinde, bedel ve faizler defaten 

— 473 — 



T. B, M< M< B: 29 22 11 » 1984 O : İ 

Fona iade edilmek kaydı ile arazinin iade edilen kısmı 
ilgilinin adına tescil edilir. 

Ancak iade edilecek arazi, mül'ga 1757 sayılı Ka
nuna göre dağıtılmış veya tahsisi yapılmış ise, hak sa
hiplerine varsa aynı değerde arazi verilir. Arazi sahibi 
verilen 'bu araziyi kabul etmediği takdirde iade edile
cek toprağın miktarına teka'bül eden kamulaştırma be
deli bu Kanun hükmüne göre ödenir. 

ıBAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 12. — Mülga 1757 sayılı Toprak 

ve Tarım Reformu Kanununa göre kamulaştırılan ve
ya tapulama yolu ile intikal eden hisseli arazinin tak
sim ve ifrazı, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren bir yıl içinde ilgili kuruluşun hazırlayacağı tak
sim ve ifraz planları doğrultusunda ve talebi üzerine 
herhangi bir muvafakat aranmaksızın, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün mahallî teşkilatı tarafın
dan yapılır. 

IBAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Katoul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kaibul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Uygulama alanları ve uy

gulama alanları dışında 1617 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesiyle 
mülga 4753 sayılı Çitfçiyi Topraklandırma Kanunu ve 
4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hak; 
kındaki Kanunun 'hükümlerine göre tevzi edilen ve bi-
lahara başkalarına devredilmiş 'bulunan gayrimerikulle-
rin satışının iptaline ilişkin olarak açılmış davalar her 
ne safhada olurs olsun düşer. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 28. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, 'bütün 'konular 
sonuçlanmadan 'bir hususa değinmek istiyorum. Bun
lardan birincisi; daha önce müzakere edilen ve Yüce 
Heyetinizce kaibul edilen 13 üncü maddede, daha ev
velki 5 inci maddenin 1 inci paragrafında istisna edi
len hususların 'bulunmadığı şeklindedir. Bunu kayıt
lara geçmesi bakımından 'burada arz ediyorum. 

Diğer bir husus ise; burada sahibine 'bırakılacak 
arazide, asıl o arazinin sahibi kimse o kastedilmekte
dir. Bunu da heyetinizin bilgilerine arz ediyor, saygı
lar sunuyorum. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, kanunun 

başlığının değiştirilmesi hakkımda bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Tamam efendim; maddeyi oya su
nayım, sonra. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının başlığı ile ilgili iki önerge var, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
, Konuşulmakta olan «Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasa
rısı» nın başlığının, «Tarım Reformu Kanunu» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ferit Melen Ertuğrul Gökgün 
Van Aydın 

Rıfat Bayazıt Turgut Halit Kunter 
Kahramanmaraş Rize 

Süleyman Çelebi " Fevzi Necdet Erdinç 
Mardin Van 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Yasa teklifinin 
adının, Anayasamızın 44, 45, 169 ve 170 inci madde
leri gözönünde bulundurularak, «Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu Tasarısı» olarak değiştirilmesinin, 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Yürürlük maddesi hakkında söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 
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şifahi arz edeceğimiz diğer nedenlerle kabulünü ve 
gereğini arz ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Halis Soylu 
Kars 

İdris Gürpınar 
Muğla1 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Şevki Taştan 
Sivas 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Sinop 

Cemal özdemir 
Tokat 

Yusuf Demir 
Uşak 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri, aykı
rılık derecesine göre yeniden okutarak işleme koyaca
ğız efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı Yasa Teklifi

nin adının, Anayasamızın 44, 45, 169 ve 170 inci 
maddeleri ıgoz önünde bulundurularak, «Toprak ve 
Tarım Reformu Kanun Tasarısı» olarak değiştirilme
sinin, şifahi arz edeceğimiz diğer nedenlerle kabu
lünü ve gereğini arz ederiz. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz lîhsan Hastürlk ve ar
kadaşları. 

'BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

TARIM ORMAN VfE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 

—Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKIAN — Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Görüşmek istiyor musunuz Sayın 

Hastürk?. 
Buyurun. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer üyeler; konuyu burada hayli 
enine - boyuna 'tartıştık, safhaları belirli. 

İM evvela isminin, böyle bu kadar uzun ve sula
mayla başlayıp düzenlemeyle devam etmesine rağ
men, bir yerde «Tarım reformu» diyerek, böyle bir 
reform olayını bu tasarıyı hazırlayan Hükümet pe
şinen kabul ediyor. Hiç olmazsa oradaki o tek satır
dan mutluluk duyuyorum. 

Ancak, hangi literatürü açarsanız açınız, nerede
ki uygulamaya bakarsanız bakınız, toprak üzerinde 
birtakım düzenlemeler yapıyor iseniz, bunun da bir 
ismi vardır; toprak reformu. 

Bu konu Anayasamızın özellikle 44 ve 45 inci 
maddelerinde açık ve seçik olarak yerini almışta". O 
kadar almıştır ki, burada az evvel Komisyon adına 
söz alan çok sevgili Hükmet Bicentürk, aynı konuyu 
Komisyonda dâ dile getirmiştir ve sık sık «Toprak 
reformu» deyimini kullanmıştır. Bu kadar bellekle
rinizde yer etmiş, inandığınız, güvendiğiniz bir de
yimi, bir değerlendirmeyi yapmaktan, açık - seçik 
şunun adını koymaktan niye kaçıyorsunuz anlaya
mıyorum. (ANAP sıralarından, «Kimsenin kaçtığı 
yok «sesleri) 

Kaçmıyorsanız, o zaman açık; «Toprak ve Ta
rım Reformu» olarak 'bu tasarının isminin değiştiril
mesinde eğer... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Çocuğu biz do
ğuruyoruz., 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Al
lah size sabır versin; herhalde dokuz doğuruyorsu
nuz siz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Efendim, olayı saptırmadan ciddî olarak değerlendi
relim. 

Burada geliyorsunuz «Toprak reformu» diyorsu
nuz, sonra değerlendiriyorsunuz; «tarım reformu» 
diyorsunuz, basma birtakım sulama isimleri koy
duktan sonra devam ediyorsunuz, ondan sonra da 
bu işin «Toprak ve Tarım Reformu» adıyla anılma
sından kaçmıyorsunuz... (Bunu anlamak mümkün de
ğil 

Lütfedin, hiç olmazsa sizin burada defaatle söy
lediğiniz, buradaki konuşmalarınızda kabul ettiğiniz 
bir değerlendirmeyi, tasarının isminden kaçınarak, 
ismin yer almasına mani olarak bir neticeye varama
yacağınız inancı ve bilinciyle bu konuda olumlu oy 
kullanacağınıza inanarak konuyu huzurunuza getir-
tim. -

Anayasanın sizler tarafından bilinen maddelerini 
burada yeniden okuyarak ikinci bir kez vakit kay
betmek istemiyorum. Bu bildiğiniz konulan lütfen 
«Toprak ve Tarım Reformu» olarak değerlendiriniz. 
'(ANAP sıralarından, «Oku bakalım, oku» sesleri) 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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2 nci önergeyi okutuyorum efendim: 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

Konuşulmakta olan «ISulama Alanlarında Arazi 
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Ta
sarısının başlığının, «Tarım Reformu Kanunu» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİS
YONU IBAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Katılmıyoruz efendim. 

.BAŞKAN — Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜ1SNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
madan önce, Sayın Başbakanın konuşma arzusu var; 
oyunun rengini belirtmek üzere konuşacaklar. 

Sayın Başbakan, buyurunuz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; yıllardır bu memlekette 
çok konuşulan, üzerinde çok münakaşa edilen bir ka
nunun son safhasına gelmiş bulunmaktayız ve ümit 
ediyorum ki, bu kanun bu- şekliyle Yüce Meclisin 
tavs'ibine mazhar olacaktır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz söyledikten sonra bundan kuşkunuz olmasın efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen ©fendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Ümit ediyorum dedim efendim. 
Bu kanun bir reform kanunudur. Her zaman ifa

de ettiğimiz gibi, bizim Hükümetimiz de bir reform 
Hükümetidir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Son bir sene içerisinde birçok sahalarda reform 
mahiyetinde kanunlar, kararlar çıkardık ve şu top
rak ve tarımla ilgili meselenin de bizim Hükümeti
miz zamanında çıkmasının hayırlı olmasını özellikle 
diliyorum ve bunu da çok iyi bir tesadüf olarak ka
bul ediyorum. 

Kanunun ismine, «Sulama Alanlarında Arazi Dü
zenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı» 
dedik. Zaten 1 inci maddede de hemen, «Bu kanu
nun amacı, sulama alanları ile Bakanlar Kurulunca 
gerekli görülen alanlarda» diye başlıyor. 

Niçin «sulama alanları» dedik? Onu da ifade ede
yim. Çünkü, Devlet sulama sahasına çok büyük ya
tırımlar yapacaktır; milyarlar, trilyonlar harcaya

caktır. Bu sahada bu toprakların daha iyi işletilme
sinin ön planda tutulması lazımdır. Biz burada ma
kul bir denge üzerinde de çok düşündük, çok çalış
tık ve zannediyorum makul bir denge de getirilmiş
tir. 

Bunun yanında, sadece sulama alanlarıyla iktifa 
etmedik. Yine büyük topraklar varsa, verimli işleti-
lemiyorlarsa, onlar da yine Bakanlar Kurulu kararıy
la gündeme alınabilir, o hüküm de konuldu; ama as-
lolan, Devletin yaptığı büyük yatırımların karşılığını 
da alabilmektir. Karşılığını nasıl alabiliriz? Daha iyi, 
verimli bir çalışmayla. 

Muhterem milletvekilleri, aynı zamanda bu ka
nunla, Anayasanın bize emrettiği bir kanunu yerine 
getirmiş oluyoruz. Bizim amacımız, 6 Aralık dolma
dan, Anayasamızın emrettiği bütün kanunları süresi 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlar; Komisyon ve Hükümet neden katıl
maz, ona ihayret etmemek Ikalbil değil. 

Tasarının 'başlığı şu; yanınızda varsa lütfen siz 
de okuyun: «Sulama Alanlarında Arazi Düzenleme
sine IDair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı.» Bu 
ada ıgöre, bu Kanun sadece sulama alanlarında ya
pılacak reformu gösterir. 

ŞABAN KÜÇÜKÖÖLU (Kastamonu) — Anla
madın mı, işte o... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen mü'dalhale 
etmeyin. 

FERİT MELEN ı(Devamla) — Halbuki bu Ka
nunun amacını gösteren 1 inci maddesi şöyledir: «Bu 
Kanunun amacı sulama alanları ile Bakanlar Ku
rulunca gerekli görülen alanlarda...» 

Binaenaleyh, ilki alan var. Birisi, sulama alanla
rı, ikincisi; Bakanlar Kurulunca 'tespit edilecek alan
lar. Başlığı ise sadece, sulama alanlarında uygula
ma... Bu özbeöz Türkçe. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Arif 
olan anlar. 

FERİT MELEN (Devamla) — Lütfen maskara 
etmeyelim. «Arif olan anlar» ile ne dernek istiyorsu
nuz? Düşünün, ciddî bir mesele konuşuyoruz, bir 
yanlışlığı tespit ediyoruz, bir bakan; «Arif olan an
lar» dıiye işi alaya vuruyor. Teessüf ederim. (MDP 
ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ededim Sayın Melen. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir, , | 
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içerisinde çıkarmaktır ve ümit ediyorum sizler des
tek olursanız, icap ederse çalışma saatlerini artıra
rak, daha evvelki dönemlerde yapılamayan; ama bu 
dönem muhakkak yapılacak olan bu kanunları da 
bir an evvel çıkartalım. Bizim bu saate kadar bu ko
nuda ısrar etmemizin anasebebi, Anayasaya hakkıy
la uymaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN <Aydın) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhinde mi konuşacaksınız Sayın 

Gökgün? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Oyumun 

rengini belli edeceğim. Aleyhte söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; buraya görüşülmek üzere 
getirilen kanun tasarısı bir reform tasarısı değildir. 
Bu, açık seçik ortaya çıkmıştır, müzakereler sonun
da da bu iyice anlaşılmıştır. 

Kanunun ismi yanlıştır. Türk Dil Kurumu var
dır; oraya başvurularak bu ismin çok yanlış olduğu
nu ispat etmek mümkündür. Bu isim... (ANAP sıra
larından gürültüler). 

ATILLA SIN (Muş) — Allah aşkına konuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
lütfen buraya çıkın, buradan konuşun. Milletvekilisi
niz, sizin de konuşma hakkınız var, benim de ko
nuşma hakkım var. Müsaade buyurun lütfen. Görüş
lerimizi bildirmek zorundayız. Sizlere saldırmak, siz
leri kötülemek maksadıyla konuşmuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, buyurun konuşun 
lütfen efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Yanlışı 
söylemek görevimizdir. Bu kanun Yüce Meclisten çı
kan bir kanundur. İsminin yanlış olması daima te
bessümle karşılanacaktır. Bu tebessüm bizleri de et
kileyecek, bizleri de utandıracak, mahcup edecektir 
yerine göre. 

MlLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (istanbul) — Meclisin 
kabul ettiği metin bu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
henüz Meclisin kabul etmediği tasarı hakkında ko
nuşuyorum. Meclis kabul ettikten sonra konuşmuyo
rum. Tasarı henüz kanunlaşmadı. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, siz lütfen konuşma
nızı yapın efendim, rica ederim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Devam 
ediyorum konuşmama Sayın Başkan. 

Hiç darılmayın ve gücenmeyin bu isim yanlıştır. 
ÖZDEMIR PEHLIVANOĞLU (izmir) — Biz 

çocuk muyuz efendim? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hayır 

efendim, estağfurullah; çok saygılıyım hepinize. Si
zin de bana saygılı olmanızı ve ayrıca konuşma hak
kıma da saygılı olmanızı rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; hatibi bırakalım 
konuşsun. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Susarsa
nız konuşacağım, devam edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökgün. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Konunun dışına 
çıkmayın. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Çıkmıyo
rum. Konumuz, sulanan alanlarda toprak tevziine 
dair. Bu «dair» kelimesi reformun anlamım alıp gö
türmektedir. Toprak tevziine dair tarım reformu de
nemez, toprak reformu denebilir ancak. O «Dair» 
kelimesinden sonraki bir fazlalık var, bu fazlalık esas 
tebessümle karşılanıyor. 

Anayasanın emrine uygun bir reform kanunu da 
değildir. Burada köylü ve çiftçinin durumu ele alın
mamıştır. Modern teknolojinin sahaya ulaştırılması 
ve tarımsal ürünün artırılması için hiçbir tedbir ihti
va etmeyen bu kanun tasarısı, reform tasarısı ola
maz. 

Zaten kanun tasarısının ismiyle, 1 inci maddesin
de, Bakanlar Kurulunun sulanan arazilerin dışında 
uygun göreceği yerlerde tatbikatının yapılacağını ön
görmesi bir çelişki teşkil etmekte, bu çelişkinin esas 
anlamı, maksadı arazi kelimesinin arkasına saklana
rak topraktan kaçınmak ve «Sulanan arzi» diyerek, 
esas kuru arazilerde almacalk kararları da bu tarzda 
kapatmaktır. Buna hiç lüzum yoktur. Güçlü, iş bilen 
bir kadro bu gibi kelimelerin ve cümlelerin arkasına 
gizlenerek «Toprak ve Tarım Reformu Kanunu» de
mekten kaçınmaz. Bunu demeniz hoş olmadı. Sizle
rin başarılı olmanızı her zaman temenni ederiz. 

Yalnız, bir reform zihniyetini de göremiyorum. 
Çünkü bugün tarımımız 11 -12 ay evveline göre çok 
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geride kalmıştır, tarıma önem verilmemektedir; ikin
ci, üçüncü planda tutulmaktadır. Bunun en önemli 
delili, bizim tok ülkeler kervanında iken, bugün artık 
gıda maddesi ithal eden aç ülkeler kervanına girmiş 
bulunmamız da bunu ifade etmektedir. (ANAP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeye
lim. 

ERTUĞRUL G0KGÜN (Devamla) — Lütfen 
efendim, hepinize saygım var, benim konuşmamı kes
meyin lütfen. (Bakanlar Kurulu sıralarından gürül
tüler). Bakanlara karşı saygımız var, lütfen, bakan 
yerinde oturuyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen Meclise hitap 
ediniz. (Gürültüler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Saygıya 
devam edeceğim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, sözünüzü kesmek 
zorunda kalacağım. Lütfen sözünüzü kesmek zorun
da bırakmayın beni. Lütfen Meclise hitap ederek ko
nuşunuz. Lütfen efendim, çok rica ediyorum; karşı
lıklı konuşma yok İçtüzüğümüzde efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, saygımı sunuyordum beyefendiye... 

BAŞKAN — Yok efendim, başka .zaman sunar
sınız, şimdi sunmayın. 

Buyurun lütfen, konuşacaksanız konuşun. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben de 

mukabele mi edeyim efendim? 
BAŞKAN — Oyunuzun rengini belirtin efendim, 

konuşun. (ANAP sıralarından gürültüler). 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Müsaade 

eder misiniz ben de mukabele edeyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz mukabele edeyim, say
gı göstermeyeyim mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Mukabe

le etmem arkadaşlar, saygım var. Etmeyeceğim; fa
kat görüşlerimi de hür olarak söyleyeceğim. Demok
rasiye inanmış kişiler olarak karşılıklı birbirimize 
saygı göstereceğiz. Benim sözlerime tenkidiniz var
sa, beğenmiyorsanız lütfen çıkın söyleyin, hatamı is
pat edin, ben de ona göre konuşayım. (ANAP sıra
larından gürültüler). 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Oyunuzun rengini 
söylemek için söz aldınız. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oldu efen
dim. (ANAP şıralarından gürültüler). 

Şimdi susmanızı bekliyorum, susarsanız konuşa
cağım efendim. (MDP sıralarından alkışlar). 

Efendim, reform zihniyeti de görmediğimi söyle
miştim. İktidara mensup bir sayın milletvekili bura
da toprak tevziinde, Devlet elinde bulunan haraların 
ve Devlet üretme çiftliklerinin derhal dağıtılması ge
rektiğini savundular. Bu tarım mefhumuna aykırıdır. 
Tarım deyince eğitim başta gelir. Üretimin artırılma
sı için bilgi, teknik, üreticinin teşebbüs kabiliyeti... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Oyunun rengini 
söyle. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oyumun 
rengini söyleyeceğim efendim, oraya geliyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

Yüksek vasıflı tohum, damızlık üreten müessese
lere, bilimsel araştırma yapan müesseselere ihtiyaç 
vardır. Bu haralar bilimsel araştırma yapan müesse
selerdir. Bu haralarda memleketin tarımsal ürününü 
artırmak için memleket şartlarına uygun yüksek va
sıflı damızlıklar üretilir ve üretilmiştir; bunlar elde 
edilmiştir. Merak ediyorsa sayın mületvekili kendile
rine izah edebiliriz. Bunun izahı Sayın Tarım Baka
nına düşerdi ama, artık ses çıkmayınca ben söyle
mek zorunda kaldım. Devlet üretme çiftlikleri de, bi
limsel araştırmalarla elde edilen yüksek vasıflı da
mızlıkları ve tohumları çoğaltarak, köylü ve çiftçiye 
ulaştırılması için çalışmalar yapan müesseselerdir. 
Bunlar reformun temel müesseseleridir. Bunlar dağı
tılamaz. Üzüntü ile karşıladım bunu. (ANAP sırala
rından alkışlar). Sağ olun efendim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Söylemeseydi-
niz bilmeyecektik. . 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Biliyor
sanız tebrik ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen oyunuzun 
rengi hakkında konuşun ve bitirin efendim. Normal 
süreniz geçti zaten, mütemadiyen karşılıklı konuşu
yorsunuz. . 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Bu müesseseler zaten futbol topuna döndü, KİT 
bünyesine alındı; bugün dışarıdan, yabancı ülkeler
den, önüne 5 tane kaz koysam güdemeyecek adam
lar parası sayesinde bu müesseseleri satın almak veya 
kiralamak için sulanmaktadırlar. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

Bitti efendim, bitti üzülmeyin bitti. 
Kırmızı oy kullanacağım efendim, (ANAP sırala

rından alkışlar). 
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Reform getirseydiniz canımı da feda ederdim si
ze, beyaz oyun üstünde de feda ederdim, elinizi sı
kardım, sonsuz saygılarımı sunardım. Kusura bak
mayın, demokrasi gereğidir, fikirlerimi söyledim. 

Saygılarımı sunarım efendim, sağ olun. (MDP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Baş

kan, sataşma var, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Görüşmelşr tamamlanmıştır. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy
lamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Oylamanın, oy kupalarının sı
ralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılması ka
bul edilmiştir. 

Kupaları sıralar arasında dolaştıralım. 
Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletve

killeri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevre
sini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oy-

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Akşam Lisesinin yeniden açılmasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (71231) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğjtim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Akşam Lisesi neden kapatıl
dı? 

Soru 2. Erzurum Akşam Lisesinin yeniden açıl
ması olanaklı değil midir? Yararlı değil midir? 

Soru 3. Açılması yararlı görülüyorsa ne zaman 
açılacaktır? 

larını kullanabilirler. Vekâleten oy kullanacak sayın 
bakanlar, vekili bulundukları bakanın adını, soyadı
nı, kendi adlarını ve soyadlarını yazmalıdırlar. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve

kili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama

nın sonucunu açıklıyorum : 
Oylamaya 271 milletvekili iştirak etmiş; 172 ka

bul, 96 ret ve 3 çekimser oy verilmiştir. (Alkışlar). 
Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. 
Çalışma süremiz dolmuştur. Sözlü sorularla gün

demde bulunan ve gündeme girecek olan kanun ta
sarı ve tekliflerini. sırasıyla görüşmek üzere 27 Ka
sım 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.48 

CEVAPLAR (Devam) 

i T. C. 
Millî Eğitim Gençlik 

I ve Spor Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : Ar. Ge. îst. 423 - (25) - $4 
63007 

Konu : Erzurum Akşam Lisesi açılması hakkın
da soru önergesi. 

19 . 11 . 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

5.11.1984 tarih, Kanun ve Kararlar Dairesi Başkan
lığının 7/231/2154/08326 sayılı yazısı. 

bj Millî Eğitim Bakanlığının 25.9.1981 tarih ve 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 320-5-2-81-
EÖÖ1Ş-64519 sayılı onayı. 

c) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
24.10.1984 tarih ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Ar. Ge. İst. 423-84/58848 sayılı onayı. 
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1. ilgi (a) yazı ve eklerinde Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tarafından Bakanlığı
mıza, 

«a) Erzurum Akşam Lisesi neden kapatıldı? 
b) Erzurum Akşam Lisesinin yeniden açılması 

olanaklı değil midir? Yararlı değil midir? 
c) Açılması yararlı görülüyorsa ne zaman açıla

caktır?» şeklinde yöneltilen yazılı önergenin 20 gün 
içerisinde cevaplandırılması istenmekledir* 

2. Genelkurmay Başkanlığı ile Bakanlığımız koor-
dineli çalışması sonucunda; 12 Eylül 1980 tarihinden 
sonra da Akşam Okullarında anarşi ve terör olayları
nın devam ettiği, tespit edildiğinden, 1981 - 1982 eği
tim ve öğretim yılından itibaren birinci sınıflara öğ
renci alınmaması kaydıyla Akşam Okulları ilgi (b) 
onayla kademeli olarak kapatılmıştır. 

I I 1 ı 

3. Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda; 
1984 - 1985 eğitim ve öğretim yılında deneme mahi
yetinde Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trab
zon, Erzurum İllerinde toplam (9) Ortaokul, (9) Ge
nel Lise, (4) Ticaret Lisesi açılmıştır. 

4. Bu meyanda, Erzurum İl Merkezinde de Cum
huriyet Lisesi bünyesinde Cumhuriyet Akşam Lisesi, 
23 Temmuz Ortaokulu bünyesinde, 23 Temmuz Ak
şam Ortaokulu ilgi (c) onayla açılmış olup, 19 Ka
sım 1984 tarihinde "eğitim ve öğretime başlayacak
tır. 

Arz ederim. 

M. Vehbi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

<tm »» 
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Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Tasansmın 12 nci Maddesine Ve
rilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ahmet Remzi Çerçii 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğhı 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Hamdi özsoy 
Mhat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
fomet lözarsüan j 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin BafJas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ADİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

Üye sayısı : 400 
Oy verenler : 223 
Kabul »denler 1 
Reddedenler 
Çekimlerler : 
Geçersiz oylar : 
Oya katılmayanlar : 1 
Açık üyelikler 

67 
53 

(2 
1 

75 
2 

(Kabul edenler) 

ARTVİN j 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

ı AYDIN 
I Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 

i Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
1 Ünal Akkaya 

DENİZLÎ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 

Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıdırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz KÖymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Aktif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

. 

•»» 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtaıa Mihri'ban Erden 
Musltafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yamam 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 

İSTANBUL 
Bohiç Sadi Abbaaoğlu 

ı B, Doğancın Akyürdk 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüdar 
İsmail Safa Giray 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yemiay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tannvır 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
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KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
îbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalinı Ara! 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Ahmet Ilhami Köıem 
Fahri Şahim 
Talat Zengin 

MANİSA 
İsmail özdağlar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
îhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçak*" 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 

AĞRİ 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abaçıgil 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M, Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsam^tin Konuksever 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
ihsan Gürbüz 

İÇEL 
Duroıug Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Yılmaz îtusan Haatürk 
Mehmet Kafkaslıgü 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KONYA 
Salim Eıel 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SÜRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

VAN 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekimserltr) 

HATAY 
M. Murat Sötomenoğlu 

ŞANLIURFA 
Aziz Büteat öocel 

(Geçersiz oylar) 

SİVAS 
M. Mükerrem Tafcıogiu 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlas ıflBşk. V.) 
Vehbi Batumın 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoglu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoftto 
a. A.) 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Halil ıJbralhim Karal 
(B$k. V.) <lz.) 
Mehmet Sezai Pekuslu 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bavulken 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa. Çorapçıoğiu 
Fennî tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet îbratıimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şemgün 

DİYARBAKIR 
Malhmud Altunakar 
Şehmuz Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt <(îlz.) 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nurti Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Gali'p Deniz ilz.) 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yidırrr 

GİRESUN 
Burhan Kara 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 

İÇEL 
Ali Hhlsan Elgin 
Mehmet Kocalbaş 
Edip özgenç 
Rüştü K&zım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
îmren Aykut 
'Sabit IBatumlu (İz.) 
Hüseyin Avni Güler 

Ömer Ferruh İler 
Doğan Kasaro$Lu 
Feridun Şakif ögüae. 
Tülay öney 
Kemal özee (tz.) 
Günseli öafcaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla. Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman* Yön*y 

İZMİR 
Vural Arıkan <!tz.) 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca ıCtz.) 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü -Şardaft 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoglu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 
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KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdunrahman Bozkır 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kana'a 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
Mehmet Timur Çınar 

Mustafa izci 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turlhangil '(Tiz.) 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioglu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Nazım Önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

, RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Akta| 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimarojlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıojlu 
<lz.) 
Şevki Toktan 

ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Fahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşdc 
Oaman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Muıa Atef 
Ali Rıdvan Yıldırma 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LuüfuUah Kayalar (1. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL i 1 
İSTANBUL : 1 
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Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

' 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ahmet Remzi Çerçi 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıicedğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bakbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AÖRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet özteursian 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kal&ycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şabinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

Üye Sayısı : 400 
Oy Veremler : ' 
Kabul Edönter 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya Katıtoıayanlar : 
Açik Üyelikler 

m 
172. 
96 
3 

127 
2 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoglu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunİş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

I EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşei 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbuiu* 
Metin Yaman 

FRZURUM MJtM^M^KJ M*. \J İTA 

ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

> 
ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzulah Yıldınr 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE ^. 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamlt Mekk 

1 İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Haymelfân Elmas 
ismail Safa Giray 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tungut özal 
AMTanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğhı 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınfcaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
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KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozdur 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınök Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 

'Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhaml Kösem 
Fahri Şahin 
Talat ZmKİn 

MANİSA 
İsmail Özdağlar 
Gürbüz Şakranu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Bidem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 

Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıflü Atatever 
A'âmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Kopaker 
Talat Sargın 
Mıdhmeit Zdki Uzun 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Neriman Elgdn 
Halil İbrahim Kanal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani BUrke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 

Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 

S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veyael Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 

Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 

Tevfik BMal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

ÎÇEL 

Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikrî Sağlar 

İSTANBUL 

Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Ydmaz ihsan Hastürk 
Mehm'et Kaflkashgil 
Bilal Şişman 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
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ÎZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

ADANA 
Ledin Barlas (Bşk. V.) 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Ay dar 
Necdet Calp 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

ANTALYA 
Aîi Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağeıen 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V,) 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni îslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmcan İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Haıan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş « 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 

Mahmud Altunakar 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt (İz.) 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

GAZİANTEP 

Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz (İz.) 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

TRABZON 
Osman Babadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 

İÇEL 
Edip özgene 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Umren Aykut 
Hail Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh Üter 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
FeıMun Şakir öğünç 
Tüky öney 
İbrahim özdemir 
Kemal özer (İz.) 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

(Çekimserler) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

HATAY 
M. Murat Sötktnenoğlu 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

(Oya Katılmayanlar) 
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İZMİR 
Vural Arı'kan (İz.) 
Hayrullah Olca (('İz.) 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Aftagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KONYA 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin Özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çmar 
Mustafa izci 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil (îz.) 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioglu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİÖDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Necdet Naci Mim«tro|lu 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoglu 
Ahııet Turan Soğancıoğlu 
(İz.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Af ık 
Necmettin Karadurran 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal >tftz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 
İSTANBUL 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
ISEÇIM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

e 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili 'İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

2. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan 'başvurulara ve so
nuçlarıma ilişkin (Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi ı(6/l'87) 

3. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ABD (Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
beyanatına ilişkin Dışişleri 'Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/211) 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/212) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakanından sözlü soru önergesi <6/214) 

8. — Ankara Milletvekili İsmail Sarühan'ın, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişikin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/217) 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk Ceza Kanununun 175,1176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ök) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi
ne Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu (1/621) 
(ıS. Sayısı : 168) '(Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
21.6.1934 Tarih ve 2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi (Hakkında Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/152) (S. Sayısı : 
156) (Dağıtma -tarihi : 14.11.'1984) 

4. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 70 inci Madde
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/495) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18.11.1984) 

5 . - 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Aslkerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci (Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/599) (S. Sayısı : 159) '(Dağıtma tarihi: 18.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 




