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1974 yılında toprak reformunda ne yapılmıştır?
Cevabı çok basittir. Hiç bir şey yapılmamıştır. Sa
dece Urfa bölgesine militan kadrolar yerleştirilmiştir.
Saym Ecevit Hükümeti döneminde 122 bin dönüm
toprak da kamulaştırılmış; fakat topraksız fakir çift
çiye bir karış toprak dağıtılmamıştır; bir kooperatif
kurulmamıştır, bir çiftçiye bir kuruşluk kredi de ve
rilmemiştir. Yalnızca Hükümetler dönemlerinde üç
beş yönetmelik çıkarılmakla yetinebilmişlerdir.
Buna karşılık Sayın Süleyman Demirel'în Başba
kan olduğu hükümetler döneminde, geçmiş dönemin
hataları tashih edilerek, Anayasa ve kanunlara uy
gun vatandaşlara güven veren bir uygulama ile ka
nuni süresi içerisinde 1 milyon 767 bin dönüm arazi
kamulaştırılmış, 1 187 aileye 178 813 dönüm de top
rak dağıtılmıştır.
Sayın Süleyman Demirel'in Başbakan bulunduğu
dönemde iki buçuk milyara yakın olan yatırımların
1 milyar 200 milyon lirası da gerçekleştirilmiştir.
Urfa'nın tarımsal yerleşim ve kooperatif planla
ması tamamlanmış 12 kooperatif kurularak 71 mil
yon lira kredi de verilmiştir. Ayrıca 332 adet trak
tör ithal edilerek, çiftçinin hizmetine de sunulmuştur.
Araştırma ve eğitim hizmetlerine gereken önem veri
lerek 31 konuda araştırma, 52 konuda eğitim yapı
larak, memleket sathında reform öncelikli bölgeleri
tespit edilmiştir. Ayrıca 7 reform bölgesi ilan edil
miştir, 9 bölgede araştırma ve eğitim enstitüsü mü
dürlükleri kurularak Hazine arazilerine sahip de çı
kılmıştır.
Sayın senatörler;
Bütün memleket sathında Hazine ve tarım arazi
lerine sahip çıkılarak 28 880 çiftçi ailesine 1 milyon
97 bin dönüm arazi kiraya verilmiştir. 483 köyde
2 milyon 624 bin dönüm arazinin mera olarak tah
sisi yapılmıştır. Ayrıca, 634 konuda 549 bin 138 dö
nüm arazi tarım dışına da çıkarılmıştır.
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kısa zamanda Meclislere getirip kanunun samimi ola
rak takipçisi olacak mıdır?
2. Bugüne kadar «Toprak işleyenin, su kullana
nın» dır diyen Sayın Ecevit, yeni Kanunda bu espri
yi de getirecek midir?
3. Urfa'da toprak ve tarım reformu uygulama
sını sebepsiz yere sırf hükümet olabilme aşkına dur
duran Sayın Ecevit bundan sonra ne yapacaktır?
4. Urfa'da kamulaştırılan ve Hazine adına tescil
edilen toprakları işleyenler mi kullanacak, yoksa or
taklık Hükümetine destek olan toprak ağaları mı iş
leyecektir?
5. 10 Mayıs 1978 tarihine kadar kanun çıkmaya
cağına göre Urfa'da Hazineye mal edilen 3 milyon
dönüm arazi kime ikram edilecektir?
Bu sorulara ciddi, kesin, açık cevap bekler, Büt
çenin Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını diler,
hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Grupları adına başka söz isteyen yoktur. Şahıs
ları adına Saym Akıp Aksaç?.. Yok.
Başka söz isteyen?.. Yoktur.
Bu şekilde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı Bütçesi üzerinde grupların ve şahısların konuş
ması bitmiştir.
Sayın Bakan Enver Akova, buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas Mil
letvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Bakanlığıma bağlı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı ile ilgili bütçe üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsünün ve Adalet Partisi Sözcüsünün
burada dile getirdikleri bazı hususları 10 dakikalık
bir zaman içinde, sınırlanan çerçeve içinde, Yüksek
Heyetinize arz etmek istiyorum.

Kaba çizgilerle arz ettiğim hizmetler ile yatırım
lar karşısında yine Sayın Ecevit polemik yapmaya
mı devam edecektir. Yoksa hizmete mi devam ede
cektir?

Şunu açıklıkla söylemek isterim ki, Türkiye'de
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile ilgili ça
lışmalar bu personel tarafından yapılan bütün tatbi
kat safhaları hepinizin bildiği gibi kolay olmamıştır.
20 günlük bir zaman içinde bütün gücümü, kuvveti
mi özellikle bu Bakanlık içinde bu Müsteşarlığa ken
dimi adadım ve verdim.

Şimdi Sayın Ecevit'in şu sorulara cevap verme
sini bekliyorum.
1. 1757 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilmiştir. Saym Hükümet, Programı
na aldığı yuvarlak sözlerin dışında açıklık ve kesin
likle yeni Reform Kanunu için ne yapacaktır? Sayın
Demirel Hükümeti tarafından hazırlanan tasarıyı en

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Prof. Dr.
Ziya Gökalp Mülayim bazı hususları dile getirdiler.
Bakan olarak bu rakamları gerçek yönüyle arz etmek
niyetindeyim.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'de 1617 sayılı Toprak ve Tarım Refor
muyla ilgili öntedbirler kanun tasarısı çıkarılmıştır
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