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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Kâzım özeke, bakanla. 
ra sorulan yazılı soruların cevaplarının geç ve
rildiği ve tatminkâr olmadığı; 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz, tefeci
likle ilgili bazı konularda alınması gereken ted
birlerin zamanında alınmaması ve bu hususta 
verilen cevaplann tatminkâr bir durum arz et
mediği; 

Uşak Milletvekili Âdil Turan, Eşme ilçesinin 
Güllü köyünde meydana gelen müessif olay; 

İstanbul Milletvekili ilhan Darendelioğlu, 
Yalova'nın gelişmesi ve güzelleşmesi münasebe
tiyle gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi bilgiye sunuldu. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 20 . 7 . 1971 
tarihli 1446 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun (2/709) teklifi
nin 59 No. lu Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi kabul edildi. 

Sağlık kuruluşlarının tedavi usullerini araş
tırmak, 

Eski Eser Kaçakçılığının önlenmesi, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 

aksaklıklar ve şikâyetleri aydınlatmak ve alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek, 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması lâzımgelen tedbirleri tespit 
etmek ve, 

Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesi, 
verimin artırılması, çiftçiye geniş kredi imkânı 
sağlanması, mahsulün değerlendirilmesi, iç ve 
dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alınması ko
nularında inceleme yapmak üzere kurulmuş bu
lunan Meclis Araştırma komisyonlarının görev 
sürelerinin, bitimi tarihinden itibaren, yeniden 
üç ay uzatılmasına dair adı geçen komisyon 

başkanları tarafından verilen tezkereler kabul 
olundu. 

içel Milletvekili Celal Kargılı'nm : 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü du

rumunu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek, (10/102) amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına, 

Hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle bir genel gö
rüşme (8/46) yapılmasına, 

Döner sermayeli hastanelerle Devlet hasta
nelerinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair (10/101) önergeleri 
okundu, gündemdeki yerini alacağı ve sıraları 
geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında Kanun (1/546) (S. Sa
yısı : 472 ve 472'ye 1 nci ek) tasarısının madde
leri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu. 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/81) yapıldı. 

Açık oylama ile yapılan seçim sonunda ço
ğunluk olmadığı anlaşıldığından, seçimin gele
cek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

29 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 18,37'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipmar 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
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SORULAE 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 

Kuşadası'na bağlı Davutlar bucağında bir orta
okulun açılmaması nedenine dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1153) 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu ili Mesudiye ilçesi Çukuralan köyü muh
tarının tlçe Jandarma Komutanı tarafında dö
vüldüğüne dair soru önergesi, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1154) 

3. — istanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 
fahrî trafik müfettişliğine dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1115) 

4. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, Tür
kiyedeki sağlık memurları miktarı ile bunların 
çalıştıkları sahalara dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1156) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiyedeki hemşire miktarı ile çalıştıkları 
sahalara dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1157) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, bu
güne kadar, tıp fakültelerinden mezun olan he
kim miktarına dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1158) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, yurt 
dışında çalışmakta olan Türk hekimlerine dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1159) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar, olay esnasın
da yaralanan ve ölen jandarma ve polis sayısı

na dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1160) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiyedeki sağlık teşkilâtına ve personel miktarı
na dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1161) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı has
tane nevilerine dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1162) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiyedeki hekimlerin miktarına dair yazılı 
soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1163) 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk hekim ve teknik elemanlarının yurt dışına 
göç etmelerini önlemek için tedbir alınıp alın
madığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/1164) 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TürMyede fakülte ve yüksek okul mezunları
nın miktarına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1165) 

14. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk-
ün irticayı önlemek için ahnacak kanunî idarî, 
ve kültürel tedbirlere dair yazılı önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1166) 

15. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ders 
kitaplarına yapılan zamlara dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1167) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuzu kesimi lile yurt dışına kuzu kaçakçılığı
nın önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1168) 

•"»• mmy« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Yenipmar (Tuncali) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — işaret suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 'Sayın milletvekillerinin beyaz düğme
lere basmalarını rica ediyorum. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6'şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 ve 
472'ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Emlâk Vergisi kanun tasarısı 
açık oylamasının, kupaların sıralar arasında 
gezdirilmek suretiyle yapılması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında gezdirilsin. 
E'ir saatlik süre zarfında görüşülecek kanun

lara geçiyorum. 

2. — İzmir Milletvekili Burhaneitin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plan Komisyonu Başkanlığı tez
keresi ve Plan Komisyonu raporu (2/403) (S. Sa
yısı : 428 ve 428'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

(1) 428 ve 428'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır. 

Müzakereye başlıyoruz. Gündeme geçiyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 19 No. lu sırasında yer alan ve 

tek maddeden ibaret olan 4837 sayılı iş ve işçi 
Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tekfinin öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Cihat Bilgeiıan 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmişi/ir. 

Raporu takdim ediyorum. 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporun ve maddelerin önce
likle görüşülme teklifi vardır, öncelikle görü
şülme teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet yerinde, komisyon yerinde. 
Raporun tümü üzerinde görüşmek isteyen, 

Sayın Burhanettin Asutay vardır. Başka, şu an
da söz isteyen var mı?.. 

Sayın Asutay, buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Si
gortalar Kurumuna ortak olan işçilerin Anka
ra'da yürüttükleri 27 nci yıla dayalı Genel Ku
rul toplantısının 1 nci gününden su güne ka

i l i — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 



M. Meclisi B : 116 29 . 6 . 1972 . 0 : 1 

dar, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bu
lunduğu zorunluklar eleştirilmiştir. 

Gerek Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın 
iSüleyman Demirel'in, gerek Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Sayın Ecevit'in, gerek 
Cumhurbaşkanının ve tüm siyasilerin; işç'i emek
lilik yaş haddinin yükseltilmesi yönünde Zelan-
ka'nın vermiş olduğu raporun, Türk çalışma ha
yatına yetersiz bir etki yaptığı da tespit 'edil
miştir. 

İşçi emeklilik yaş haddi 60 iken, Yüce Mec
lis bunu 55'e indirmiş, kadın işçi arkadaşlarımız 
için de 55 yaşı 50ye indirmek suretiyle adaleü 
ve müsavatı tespit etmiş idi. 

Zelanka, tşçi Sigortaları Kurumunun bu
gün içinde bulunduğu fevkalâde ahval sonucu, 
yaş haddinin 55 ten 60'a çıkarılmasını zarurî 
görmekte; bunun sebebini de İşçi Sigortaları 
Kurumunun elindeki mevcut mevzuatı lü
zumsuz olarak harcadağı noktasında tespit et
mektedir. 

Getirilmiş olan, kanun, İşçi Sigortaları Ku
rumunun işçilerden ve işverenlerden temin 
etmiş olduğu primin lüzumsuz olarak ve her 
hangi bir suretle haksız olarak sağa - sola 
aktarılmasının önlenmesi içindir, iş ve işçi 
Bulma Kurumu, sayın Bütçe, Plân Komisyo
nunun verdiği raporda da belirtildiği gibi, iş 
hacmini artırıcı seviyede faaliyet gösterdiği 
için, işçi Sigortaları Kurumunun yıllık tahsi
satlarının yüzde yarımının iş ve işçi Bulma 
Kurumuna aktarılması için bir kanun çıka
rıldı. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun sonucu, 
1959 senesinde Sosyal Sigortalar Kurumundan 
iş ve İşçi Bulma Kurumuna yüzde yarım esa
sına dayalı 1 853 194.96 lira aktarıldı. 1960 
senesinde bu rakam 2 300 464,82 liraya, 1961 
senesinde 2 625 000 liraya, 1962 d8 3 000 000 
na, 1966 da 5 000 000 na, 1968 de 8 509 098 
liraya, 1969 senesinde 10 969 067 liraya, 1970 
senesinde 13 625 578.83 liraya, 1971 senesinde 
14 799 633.88 liraya yükseldi. Bu rakam 1972 
yılında 20 000 000 na, 1973 senesinde 
26 000 000 na, 1975 senesinde de 35 000 000 
na yükselecek. 

İşçi ve işverenin vermiş olduğu tüm prim
ler dışında, her hangi bir suretle iş ve işçi 
Bulma Kurumuna bu parayı vermek hakka

niyetle bağdaşmaz, «işçi Sigortalan Kurumu 
iflas halindedir» deniyor; aylardanberi muh
telif gazetelerde bu efkârı umumiyeye akta
rılır durumda, işçi Sigortaları Kurumu iflas 
eder, iş ve işçi Kurumuna yılda 20 000 000 lira 
verilir, bunun yanında Çalışma Bakanlığının ve 
Hükümetin yapmakla mükellef olduğu vazi
feler de işçi Sigortaları Kurumunun sırtına 
yüklenir. Nitekim işçi sağlığı ve işgüvenliği-
ne, İşçi Sigortaları Kurumunca, her yıl, 1963 
senesinden başlayarak 7 545 lira, 1964 te 
1 201 277.41 lira, 1965 te 3 627 923.33 lira 
1967 de 4 873 000.00 lira, 1970 de 7 998 926.65 
lira, 1972 yılında da 14 130 000 lira para ve
rilmektedir. 

Şimdi 20 000 000 lira parayı iş ve İşçi Bul
ma Kurumuna vereceksiniz. Ondan sonra 
52 000 000 lira işçi sağlığına ödeyeceksiniz. 
Bunun dışında İşçi Sigortalan Kurumunu az 
faizls Devlet tahvillerine de ortak edeceksiniz, 
Devlet tahvillerine verilen % 6 ve % 6,5 
faiz sonucu, kurumun zaran yılda 131 175 000 
lira. Amortisman Kredi Sandığına yatırılan pa
ranın faiainden kaybı 5 557 000 lira 154 ve 
270 sayılı kanunlara göre yatırılan Hazine 
tahvillerinden kaybı 11 951 000 liradır. Netice 
itibanyle bütün yük kurumun sırtına yüklen
mektedir. Eğer bütün işçiyi tedirgin eden 
tüm meseleleri bertaraf etmek istiyorsak. 
Bütçe Plan Komisyonunun çok asaletti görü
şüne itibar etmek lâzım. Bütçe Plan Komis
yonu diyor ki, ret sebepleri içinde; «Yapılan 
bu açıklamalar sonucunda vanlacak sonuç şu
dur : Gerek muhteva ve gerekse istinadettiril-
diği Anayasa hükümleri muvacehesinde, tekli
finin tamamen aksine bir görüşün savunucusu 
olarak çıkmanın güçlüğü ortadadır.» 

O halde Bütçe Plan Komisyonu yeterli tet
kik yapmamıştır. Ricamız şudur ; işçiyi tedir
gin eden iş ve İşçi Bulma Kurumuna her yıl 
yatınlan 20 000 000 liralık haracın sona er
mesi gerekir. Bu bakımdan Çalışma Komisyo
nunun verdiği karann, Meclisçe tasvibedilme-
sini arz ve teklif ediyor ve bunun için bir 
önerge veriyorum. Bu önergeye iltifat edece
ğiniz kanaati içinde hepinize en derin saygı
larımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
Bütçe Komisyonu olarak lütfen yerinizi işgal 
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ediniz. Görüşütüğümüz rapor, Bütçe Komisyo
nunun raporudur. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, Adalet Partisi Grubu adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Adalet Partisi 
Grubu adına, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA HÜSAMETTİN BA
ŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Adalet Partisi Grubu adına 
teklif üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

İzmir Milletvekili Sayın Burhanetttin Asu-
tay ve 12 arkadaşının vermiş olduğu teklif, 
komisyonda bazı değişikliklere uğramış bulun
maktadır. Evvelâ, teklifle ne istenmektedir? 
Bir tarafta ıSosyal Sigortalar Kurumu, diğer-
tarafta işve işçi Bulma Kurumu. 1961 Anaya
sasına göre, bu iki kurumun vazifeleri birbi
rinden ayrıdır. Fakat ikisi de Çalışma Bakan
lığının bünyesindedir. İş ve işçi Bulma Kuru
rumu; Türkiye'de iş arayan insanlara iş ve aynı 
zamanda işçi tedariki isteyen iş sahiplerine 
de işçiyi bulmaktadır. Son zamanlarda iş 
ve iş Bulma Kurumu yurt dışına büyük 
miktarda işçi gönderdiği için İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun da şahsiyeti ortaya çıkmış vazi
yettedir. 

iSosyal Sigortalar Kurumuna gelince; bura
da nasıl memurların istikbalini Emekli Sandığı 
teminat altına almakta ise, »osyal (Sigortalar 
Kurumu da emekleriyle geçinen işçilerimizin 
sosyal güvenliğini teminat altına almaktadır. 
Görülüyorkİ ikisi de gaye itibariyle ayrı ayrı 
kurumlardır. 

öyle olunca, Sosyal (Sigortalar Kurumunun 
iş ve işçi Bulma Kurumuna gelirinden bir mik
tar yardım etmesi, ISosyal Sigortalar Kurumu
nu müşkül duruma sokmaktadır, iş ve işçi Bul
ma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun 21 . 1 . 1946 tarihinde 4837 numara ile 
yürürlüğe girmiştir. Demekki, 1961 Anaya-
sından evveldir. Bu kanunun 13 ncü madde
sinde gelirleri şu şekilde sıralanmaktadır. 

«Kurumun gelirleri şunlardır : 
A) Her yıl Çalışma Bakanlığı bütçesinde 

iş ve işçi Bulma Kurumuna yardım adıyla açı
lacak özel bölüme konulacak ödenek.» Sosyal 

Sigortalar Kurumunun yardımını biz kaldırdı
ğımız zaman Çalışma Bakanlığı bu müesseseyi 
takviye için bütçesinde yardımı artıracaktır. 

C) Gerçek veya tüzelkişiler tarafından 
yapılacak bağışlar ve vasiyetler; 

D) Diğer çeşitli gelirler.» 
Bir de (e) fıkrası vardır ki, 1950 yılında 

7332 sayılı Kanunla eklenmiştir. Bu madde
nin kaldırılması istenmektedir. Burada aynen 
şöyle denmektedir; «Her sene işçi Sigortalan 
Kurumu tarafından bir sene evvelki bilûmum 
gelirleri tahsilat yekûnunun yüzde yarımı 
nispetinde aynlacak tahsisat.» 

iş ve işçi Bulma Kurumunun gelirlerine 
bu ilâve yapılmaktadır. Teklifçi arkadaşları
mız bu fıkrayı değiştirerek, Sosyal Sigortalar 
Kurumunu bugünkü durumundan kurtarmak 
ve aynı zamanda her kurumu kendi geliriyle 
yaşatmak imkânını sağlamak istemektedirler. 

Biz, gelen teklifi Grup olarak olumlu kar
şılıyoruz. Aynı zamanda Anayasaya da uygun
dur. Çünkü her kurum kendi geliriyle var
lığını idame ettirmelidir. Bir kurum diğer 
kuruma yardım yapamaz. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, raporun aleyhin

de, teklifin lehindesiniz?. 
HÜISAMETTİN BAŞER (Devamla) — Evet 

ıSaym Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, buyuru

nuz. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI EN

VER TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; ben fazla zamanınızı 
almayacağım. 

ıSaym Asutay'm teklifi Çalışma Komisyonuna 
havale edilmiş, Komisyonumuz konuyu uzun 
uzadıya müzakere etmiş ve bir karar vermiş 
bulunmaktadır, bu kararımıza rağmen, Büt
çe Plân Komisyonu, 53 milyonluk bir yardı
mın karşılanmayacağı düşüncesini ortaya koy
mak suretiyle teklifin aleyhinde bir karar ver
miş bulunmaktadır. 

ıSosyal Sigortalar Kurumu, son günlerde ba
bında yer aldığı gibi, istikbalde mensuplarının 
emekliliği Ihalinde kendisine düşen görevi ya
pamayacağı endişesiyle gerekli finansmanların 
temin edilmesi için çalışmaktadır. Şu anda Ku
rum Genel Kurulu yapılmaktadır. Gönül ister-
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di M, Meclisimizin değerli üyeleri bu Kurumun 
Genel Kurulunda bulunsalardı; oradaki acı ten-
kidleri duysalardı; o zaman Bütçe Plan Komis
yonumuzun değerli üyelerinin almış olduğu ka
rarın ne kadar isabetsiz olduğu neticesi ortaya 
çıkmış olacaktı. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımın dediği 
gibi, bugün muhtar müesseselerce karşılanması 
gereken konular var, karşılanamamış hususlar 
var. Hangisine itibar edeceğiz? Sosyal Sigorta
lar Kurumu, gerek işçi, gerekse işverenden te
min ettiği primlerle meydana gelmiş bir kuru
luştur. Devletin burada bir katkısı yoktur. Ku
rum, halen çalışmakta bulunan insanların istik
baldeki hayatını garanti altına alacak; bir ta
raftan da şu anda emekli durumunda bulunan 
arkadaşlarımızın geçim imkânlarını sağlayabi
lecek bir meblağ ödemektedir. Mühim olan hu
sus, şu ana kadar 53 milyonun üzerinde iş ve 
İşçi Bulma Kurumuna yüzde yarım miktarında 
ödediği prim nispetini ortadan kaldırmak sure
tiyle Kuruma biraz daha imkân temin etmektir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, Devletimizin hi
mayesinde bir kuruluştur. Muayyen yerlerden 
gelirleri vardır. Bu gelirleri eğer kâfi gelmiyor
sa; dış memleketlere gönderdiğimiz işçilerimi
zin gönderdiği gelirler de vardır; bu gelirler
den İş ve İşçi Bulma Kurumu teçhiz edilmeli 
ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun imkânları 
başka yerden sağlanmalıdır. 

Bu bakımdan, teklifin lehinde oy kullanma
nızı istirham ederken; Kurumun halen içinde 
bulunduğu acıklı durumu da gözönünde tut
manızı ve (Bütçe Plan Komisyonunun kararına 
itibar edilmemesini, Çalışma Komisyonunun 
vermiş olduğu karara itibar edilmesini saygı
larımla rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Mus
tafa Kemal Yılmaz, buyurunuz efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 4837 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
Yüce Meclisin de bildiği üzere, Türkiye'de iş
siz olan vatandaşların müracaatını kabul etmek
te ve iş taleplerine göre, meslek gruplarına, 
meslek sahalarına göre talebetmiş olan işçileri 
muhtelif 'branşlara vermektedir. Tabiî, teşkilât

ların kendi teşkilât kanunu ile tayin etmiş ol
duğu prensipler baki kalmakta Birçok müesse
seler imtihan usulünü kabul etmekte, bazı mü
esseseler ise bir ehliyetname ile bu işçileri al
maktadırlar. Bu bakımdan işçilerle İş ve İşçi 
Bulma Kurumu'nun çok yakın ilgisi vardır. (Son 
senelerde, Yüce Meclisin bildiği üzere, bilhas
sa iktisadî Devlet Teşekkülleri, İş ve tşçi Bul
ma Kurumuna kayıtlı olmayan, dışarıdan mü
racaat eden işçiyi imtihanlara kabul etmemek
tedir. Kaldı ki, 4837 sayılı Kanunda Yüce Mec
lislerden teşkilât kanunu olarak kuruluş kanu
nu olarak geçmiş; bu kanun da bu kurumun 
nasıl malî yönden destekleneceğini açıkça gös
termiştir. Binaenaleyh, malî kaynakları göste
rildiğine göre iSosyal Sigortalar Kurumundan 
yüzde yarım nispetinde bir destekleme payı ve
rilmiştir. Muhterem arkadaşımız teklifleri ile 
bu yüzde yarım nispetinde olan yardımın kal
dırılmasını talebetmektedir. Kendisine iş bulan 
bir kuruma çok cüzî de olsa bir yardımın yapıl
ması ve bilhassa işsiz vatandaşların süratle iş 
bulabilmelerini temin eden bir müessesenin 
ayakta durması zaruridir. Kaldı ki, Anayasa
mıza bu aykırı telâkki edilmekte, sayın teklif 
sahibinin görüşüne göre. Eğer, böyle bir key
fiyet olmuş olsaydı Anayasa Mahkemesine mü
racaat edilerek bu maddenin iptal edilmesi ge
rekir idi. Böyle bir keyfiyet yok. Doğrudan 
doğruya bir teklifle, şimdiye kadar yapılagel-
mekte olan yardımın kaldırılması talebedilmek-
tedir. Yüce Meclislerin malumu olduğuna göre 
bütçelerimiz de çıkmış bulunmaktadır. Devlet, 
bu yardımın yerine kaim olacak diğer bir yar
dımı bütçenin hangi faslından verecektir? Bu 
da mümkün değildir. Binaenaleyh, bu yardım 
olmayacağına göre İş ve tşçi Bulma Kurumu 
âtıl hale gelecek, daha doğrusu, açıkçası, bir
çok memurlarına yol vermek zorunda kalacak
tır. 

Bu bakımdan, birbiriyle çok yakın ilgisi 
bulunan bu iki kurumun, birbirini destekleme
si kuruluşun bünyesi icabıdır. O ona hizmet et
mekte, o kuruluşa hizmet etmekte, o (kuruluşa 
girenlerin iş bulma imkânlarını temin etmekte, 
dolayısıyle o kurum da yüzde yarım nispetin
de bu Kurumun yaşayabilmesi, ayakta durabil
mesi için yardım etmektedir. Bu karşılıklı yar
dımın, karşılıklı vazifenin bir icabıdır. Bu ba
kımdan Bütçe Plan Komisyonunuz bu teklifi 
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reddetmiş bulunmaktadır. Komisyonun reddet
miş olduğu istikamette oylarınızı kullanmanızı 
rica ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyuru
nuz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, saygı değer milletvekilleri; 4837 sayılı tş 
ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 'Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair teklifin müzake
resi yapılmaktadır. 

Bütçe Plan Komisyonunun sayın sözcüsünün 
izahatını dinledikten sonra 4837 sayılı Kanunun 
çıkış günlerini hatırlamamak mümkün değildir. 
'O tarihlerde, Kurumun ilk kurulmasından do
layı çok zayıf, çok cılız olan bütçesini takviye 
etmek için Sosyal Sigortalar bünyesinden yüz
de yarım oranında bir yardımın yapılması ka
bul edilmiş idi. Adalet Partisi Grubu adına 
konuşan değerli arkadaşım Sayın Başer'in de 
izah ettikleri gibi, kuruluşunda zayıf olan bu 
kurumun şu anda yaptığı iş itibariyle dışarıya, 
dış ülkelere gönderdiği işçilerden sağladığı 
dövizleri hesaba katacak olur isek, Anayasa 
ve Hükümet Programını da dikkate aldığımız
da görürüz ki, bunu doğrudan doğruya Dev
letin karşılaması lâzımgelir. Burada yalnız bir 
incelik var; sayın Bütçe Plan Komisyonunun 
(Sözcüsü «Memurların 'işine nihayet verilir» de
diler. «Bir bütçe yapılmıştır. 1 . 1 . 1972 dediği
miz takdirde bizim Bütçe Plan Komisyonu ola
rak buna evet dememiz mümkün değil.» derler. 
O halde burada çıkış yolu mu aranıyor?. Sayın 
Sözcü 1 . 1 . 1973'ü burada teklif etse idi o 
zaman gerekçelerine uymamak mümkün değil 
idi. Esasında kanun teklifi 1 . 1 . 1970 olarak 
teklif edilmiştir. Çalışma Komisyonu bunu 
1 . 1 . 1972 olarak değiştirmiştir. Ama görün 
ki bütçe geçmiştir, altıncı ayın sonuna gelmişiz-
dir, takviye edilmesi, aktarma yapılması da 
mümkün değildir; o halde izin verirlerse bir 
takrir verelim, tarihi 1 . 1 . 1973 yapalım ve 
bu meseleyi halli hasat edelim. 

Devlet, ihracatı teşvike prim verir, îş ve işçi 
Bulma Kurumu da dışarıya emek gücü gönde
rir. .Onlardan gelen dövizlere izin verin de siz 
Devlet olarak katkıda bulunun, prim verin, iş 

ve işçi 'Bulrna Kurumuna değil 17 milyon lira 
117 milyon lira temin edin ve Hazineye de yük 
olmayalım. Burada dikkat edilecek olan husus, 
zannediyorum Anayasa icabı, Hükümet Progra
mı ve bir de kuruluşunda zayıf olan bu Kuru
mun takviye edilmesine matuf alınmış olan ka
rarın ilânihaye devam etmesi mümkün değildir. 

Şu gün, şu saatte devam ediyor Sosyal Si
gortalar Kurumunun Kongresi. Orayı ne ile fi
nanse edeceksiniz, orası açık verdiği takdirde? 
O zaman bu 17 milyon lira yerine 317 milyon 
liralar, 517 milyon liralarla siz Sosyal (Sigorta
lar Kurumunu takviye etmeye kalkarsanız, o 
zaman umarım ki, daha çok karşısına çıkacak
sınız; şu anda 17 milyonun karşısına çıkıyor
sunuz. 

Kuruluşunda zayıf olan bir kuruluşa Sosyal 
Sigortalar Kurumu, gelirinin yüzde yaranını 
vermiştir; artık vermeye tahammülü yoktur. 
Yaptığı iş itibariyle tamamen dışarıya işçi şev
kinden başka bir iş görmemektedir. O halde, 
dışarıdan getirilen dövizlere bir teşvik primi 
eklerseniz, iş ve işçi Bulma Kurumunun bu
günkü kadrosundan daha beş mislini takviye 
edecek bir gelir sağlamış olursunuz. 

Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın 
Başer'in görüşlerini aynen paylaşıyor ve eğer 
Sayın Komisyon, illâ 1 . 1 . 1972 durumuna 
dikkati çekmek suretiyle, teklifin aleyhindeyse 
ona bir çözüm yolu bulunur. Yoksa, Bütçe Plan 
Komisyonu görüşünün hilâfına oy vermenizi ri
ca eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli miletvekilleri; 
Bütçe Plan Komisyonu Sözcüsü kendi rapo

ruyla kendisi çelişkiye düşmekte. Bütçe Plan 
Komisyonu raporunun bir noktasında; «Gerek 
muhteva ve gerekse istinadettirildiği Anayasa 
hükümleri muvacehesinde, teklifin tamamen ak
sine bir görüşün savunucusu olarak çıkmanın 
güçlüğü ortadadır.» diyor. 

O halde Anayasanın iki maddesini okumak 
gerek : 

«Madde 49. — Devlet, herkesin beden ve ruh 
sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım 
görmesini sağlamakla görevlidir.» 

Yine raporlarının bir noktasında işaret ettik
leri gibi, Anayasanın 42 nci maddesi: «Devlet, 
çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatı-
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nın kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ik
tisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve ça
lışmayı destekler;...» demektedir. 

Şimdi, Sayın Bütçe Plan Komisyonu Sözcü
süne bir noktada bir ışık tutalım: iş ve işçi Bul
ma Kurumuna Sosyal Sigortalar Kurumu yar
dım etmektedir. Dış memlekete giden işçilerimi
zin tüm muamelelerini iş ve işçi Bulma Kuru
munun yapması gerekirken, bunu Sosyal Sigor
talar Kurumu uhdesine almış ve yılda 1800 000 
lira ve dolayısıyle 21 600 000 liralık iş ve işçi 
Bulma Kurumuna yardım etmektedir. Halbuki, 
hattızatında bu işi iş ve işçi Bulma Kurumunun 
yapması lâzım. 

Yani, - Umum Müdür şöyle bana bakıyor, -
dış memleketlerdeki çocuk yardımlarının, aca
ba yerinde midir, değil midir, muamelelerini tet
kik eden ve imzalayan iş ve işçi Bulma Kuru
mu değil, Sosyal Sigortalar Kurumu... Halbuki 
bu sizin vazifeniz. Yurt dışından gelen işçile
re yardım sizin vazifeniz. Bu, Sosyal Sigorta
lar Kurumu içinde muamele görüyor. 

Ne yapıyor iş ve işçi Bulma Kurumu? ikti
sadî Devlet Teşekküllerinde çalışan işçileri işe 
gönderiyor, iş başında eğitim yapmakta imsi
niz? Dışarda bir çırak yetiştirmekte misiniz? 
Dışardaki her hangi bir suretle iktisadî Devlet 
Teşekkülleri, sair sosyal diğer müesseselerde ça
lışan, çalıştırılmak isteyen işçileri yeterli dere
cede eğiterek, iş başında eğitim yaparak, sanat
kâr olarak gönderiyor musunuz? Gönderdiğiniz 
yıllık sonuçta şu kadar adamı işe gönderdik di
yorsunuz, ama mevcut bir kanun var, iktisadî 
Devlet Teşekkülleri sizden işe giriş kartı almaz
sa o müesseseye göndermezsiniz... Bunu yapma
yalım; bu meseleyi yapmayalım... 

Sayın Şevket Yılmaz'm fikrine aynen iştirak 
ediyorum. Kanun teklifindeki yürürlük tarihi 
1970 idi. 1970 geçti, 1971 geçti. Biz bunu 1972' 
ye bağlamıştık, ama yılın yarı ortası geçtiği için 
bu kanun 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer diyelim ve böylece 1972 senesini 
yine Kuruma bağışlayalım, işçiyi ağlamaktan 
kurtarınız, bu raporu reddediniz. Sair vereceği
miz önergelerle yine Kuruma yeterli derecede 
yardımda bulunacağız. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz iste
yen?., 

29.. 6 . 1972 0 : 1 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

izmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 
arkadaşının, 4837 sayılı iş ve İşçi Bulma Kuru
mu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 
13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 
7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu rapo
ru ile Plan Komisyonu Başkanlığı tezkerelerini 
tetkik ettim. 

Komisyon müzakerelerinde Çalışma Bakan
lığı, günün koşulları içinde, iş ve İşçi Bulma 
Kurumunun halen yürürlükte bulunan Teşkilât 
Kanunu muvacehesindeki şartları da nazara ala
rak görüşlerini arz etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan 
ve takibetmek fırsatım bulduğum bazı değerli 
konuşmacı arkadaşlarımın beyan buyurdukları 
hususlarda büyük bir ağırlık vardır. Gerçekten, 
gerek Bütçe Plan Komisyonu üyesi olarak şah
sen bulunduğum dönemde ve gerekse sorumlu
luk taşıdığım Çalışma Bakanlığı görevine baş
ladığım andan itibaren, özellikle prime katılan 
işçi kesimi, primi teşekkül ettiren, sosyal kay
naklarım yaratan önemli güçlerden biri olan iş
çi kesimi her fırsattan yararlanarak ve Sosyal 
Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu malî 
ve aktüaryel bozuklukları tadadedip, dile geti
rirken, bunlara tedbir ararken, özellikle iş ve iş
çi Bulma Kurumuna Sosyal Sigortalar Kurumu
nun bir yıl önceki gelirlerinden yüzde yarım ora
nında verilmekte olan ödeneğin kesilmesini, bu
nun Devletin bir görevi olduğunu ifade eder
ler. 

Halen toplantı halinde bulunan Sosyal Si
gortalar Kurumu Genel Kurulunda söz alan ko
nuşmacı işçi kardeşlerimiz meseleyi Sayın Asu
tay ve arkadaşlarının kanun tekliflerinde belirt
tikleri açıdan değerlendirmeye tabi tutarlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşün büyük 
bir ağırlığı olduğunu, önemli olduğunu arz et
miştim. Ancak, bu vesileyle bir hususa önemle 
işaret etmek istiyorum. Yalnız, işaret etmek is
tediğim konuya geçmeden önce, acaba dış ülke
lerde iş ve işçi Bulma Kurumumuza tevdi etti
ğimiz hizmetler nasıl yürütülmekte ve bu hiz-
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metleri yürüten kuruluşlar nasıl finanse edilmek
tedir, sorununa kısaca değinmeyi Çalışma Ba
kam olarak Yüce Meclise arz edilmesi gereken 
bir konu olarak mütalaa etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, İş ve İşçi Bulma Ku
rumumuza muadil görevleri yapan dış ülkeler
deki kuruluşların büyük bir çoğunluğu, yuvar
lak bir hesapla 3/4'ü bu parayı kendi bünyele
rinde mevcut bulunan işsizlik Sigortası fonların
dan karşılanmaktadır. Bizim memleketimizde ma
alesef işsizlik sigortası henüz ihdas edileme
diği için buna benzer bir muadelet, bir icraat 
sağlamak mümkün olamamaktadır. 

Bir kısmında da, 1/4'üne yakın bir kısmın
da da Çalışma Bakanlığına bağlı bulunan ve fa
kat kuruluş kanunu bizimkinden tamamen fark
lı, yani bizdeki muhtar bir idare kurumu dışın
da doğrudan doğruya Çalışma Bakanlığına bağ
lı bir Devlet dairesi şeklinde yürütülmektedir, 
onlar bütçeden karşılanmaktadır. 

Şimdi, memleketimizdeki sorun nedir? iş ve 
işçi Bulma Kurumunun muhtar bünyesini değiş
tirecek ve arz ettiğim gibi, dış memleketlerin 
bir kısmında uygulanan, 1/4'ünde aşağı yukarı 
uygulanan statüde bir iş ve İşçi Bulma Kuru
mu kurulduktan sonra, buna yapılacak yardım
ların doğrudan doğruya Devlet bütçesinden 
karşılanma olanağı normal bir yoldur. Aksi tak
dirde bir taraftan muhtar idare olacaksınız, mu
ayyen bir zümreye hizmet edeceksiniz ve bu züm
renin hizmetler manzumesi içinde yer alan asıl 
kardeş kuruluş, güçlü kuruluş Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile bütünleşen bir hizmet manzumesi 
içinde olacaksınız ve fakat finansman kaynağını 
Devlet bütçesinden alacaksınız... işte burada 
Bakanlık olarak büyük bir tereddüdümüz, hu
kuk açısından endişeli gördüğüüz husus aşikâr-
dn\ 

Değerli arkadaşlarıma şunu arz etmek iste
rim ki, halen yurt dışına 1 200 000 kişi kadar 
müracaat eden vatandaşlarımızı işe plase etmek, 
onlara iş imkânı sağlamak, işçi eğitimi gibi so
runları yürütmek ve özellikle yurt içi istihdam 
sorununa bilimsel bir açıdan eğilerek çareler bul
mak gibi önemli görevleri yüklenmiş bulunan iş 
ve işçi Bulma Kurumumuzun bugünkü statüsü 
yeterli değildir. Bunu kesinlikle arz ve ifade et
mek istiyorum ve şu hususu bilhassa yüksek ıt
tılaınıza sunmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, • iş ve işçi Bulma Ku
rumunun bugünkü statüsünde, kanunî kurulu
şunda değişiklik yapmak lazımdır. Bu değişik
lik yapıldıktan sonra ancak arkadaşlarımızın ifa
de ettiği hususu yürütmek mümkündür. Meselâ 
karayollarında uygulaması vardır; muayyen yol
lardan geçenlerden farklı para almak gibi bir 
husus vardır. Yand, o hizmetten yararlananlar
dan para almak suretiyle hizmeti yürütmek ola
nağı gibi mevzuatımıza da girmiştir. Yani iş 
ve işçi Bulma Kurumundaki uygulama, içinde 
bulunduğumuz ve sanırım ki, 1959 yılında son 
şeklini alan bugünkü statüsü zaruretlerden doğ
muştur. Ama bu arada haklı olarak arkadaşla
rın, zaman içinde Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bünyesine ağırlık veren, onun malî dengesini bo
zan bir hüviyete kavuştuğu için veya bu şekil
de biraz da, özür dilerim değerli arkadaşlarım
dan, malî dengeyi bozan tek faktör bu değil
dir. Nitekim Sosyal Sigortalar Kurumuna bin
de 5 olarak ödenen meblâğlara ait liste de elim
dedir. Bunlara ait son yılda tahakkuk eden ve 
tahsil edilen miktarlar var. Meselâ 1971 de 14 
milyon lira idi, 1972'de 15 500 000 lira kadar
dır. Yalnız bu meblağın bütçeden karşılanma
sı suretiyle Sosyal Sigortaların malî dengesizli
ğini gidermek olanağı da yoktur. 

Şimdi, meseleyi, değerli arkadaşlarımı yor
mamak için fazla tafsilâta girerek arz etmek is
temiyorum. Ancak, çok kıymetli arkadaşlarımın 
görüşlerinin önemli bir ağırlığı bulunduğunu, 
şahsen bu görüşe katılabileceğimi, ancak bugün 
yürürlükte bulunan ve muhtar olan iş ve İşçi 
Bulma Kurumu statüsünün değişmesinin önce
likle bu kanundan önce gerekli bulunduğuna 
dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının 
önemli hizmet kollarından birini oluşturan iş 
ve işçi Bulma Kurumunun, Yeniçağın gidişine 
uygun modern bir kuruluşa kavuşması kanun 
işidir. Bu kanunu hazırlamak mecburiyetini 
duyan Çalışma Bakanlığımız, bütün bakanlık 
hizmetlerinin reorganizasyonu çalışmalarına bü
yük bir önem vermiştir, iş ve işçi Bulma Kuru
munun, muhtar olmanın dışında, arz ettiğim di
ğer uygar memleketlerde olduğu gibi, Çalışma 
Bakanlığına bağlı fakat muhtar olmayan bir 
amme kuruluşu haline getirilmesi için yeni 
bir kanun ihzaratına ihtiyaç vardır. Aksi tak
dirde muhtar bir kuruluşa doğrudan doğruya 
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Devlet bütçesinden transfer yapmak, Devlet 
bütçesinden ayrı bir meblağ ayırmak, sanırım 
ki, hukukçularımız arasında haklı bir tartışma 
konusu olabilir. Ben bunun Anayasamız açısın
dan hukuk açısından değerlendirmesine şu an
da girmeyeceğim. 

Türkiyemizin 67 ilinde ve bir ilçede, - Kı
rıkkale'de - 68 merkezde müdürlüğümüz, 73 şu
bemiz - bazı illerimizde adedi fazla - 27 ilçede 
de bürolarıyle hizmeti bütün yurt sathına yay
gın olan ve vatandaşın ayağına kadar bu hiz
metleri götüren bir kurumun malî kaynağını, 
bir kanunla kestiğimiz takdirde bu hizmetler 
yürümez, arkadaşlar. Gerçi arkadaşlarımız, 
«Bir önerge ile bunu gelecek yıllara rabıtalan-
dırabiliriz» diye buyurdular, ama biz kanunla
rımıza orman köyleri için her yıl 50 milyon 
lira konulacaktır hükmünü koymuşuzdur ve fa
kat bütçeden bunu karşılama olanağını bula-
mamışızdır. 

Yüksek Meclisiniz, Devletimizin imkânlarını 
da burada ölçüp biçen dengeleyen, bunun şere
fini ve sorumluluğunu taşıyan bir yüksek ku
rul olarak, bu hususu da nazarı itibara alması 
lâzım. Aksi takdirde, önce kuruluş kanunu de
ğişmeden bu şekilde kısa bir kanunla konunun 
halledilmesine inancım olsa değerli arkadaşla
rımla bir noktada beraber olabilirim. Ama arz 
ettiğim gibi, muhtar bir kuruluştur, dış memle
ketlerdeki durumdan tamamen farklı bir uygu
lama vardır, sosyal sigortalar hizmetlerinin ta
mamlayıcısı mahiyette bir hizmettir, asıl geçiş 
noktasıdır ve münhasıran işçilerimize hizmet 
gayesi istihdaf edilmektedir; bütçelerle bu ola
nakların sağlanamadığı misallerle ortadadır ve 
korkarım ki, bu kanun kabul buyrulduğu tak
dirde bütçede İş ve İşçi Bulma Kurumunu fi
nanse etme olanağını da bulamayız; başka hu
kukî sorunlar karşımıza çıkar ve işin içinden 
çıkamayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönden görüşleri
mi yüksek takdirlerinize arz eder saygılarımı 
sunarım. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız sayın Bakandan bir 
sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, buyuru
nuz efendim. Sayın Turgut yalnız bir sual so
racaksınız, daha fazlasına imkân bırakmam. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Evet, Sa
yın Başkan, yalnız sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını istirham ederim. 

Sorum şu : Bugün dış memleketlere gönder
diğimiz işçi miktarı 600 000'in üzerindedir. Bu 
600 000 işçinin Türkiye'ye sağladığı döviz mik
tarının 900 000 000 dolar olduğundan bahsedil
mektedir. Bu 900 000 000 doların 500 000 000 
doları Türk işçisinin yani orada çalışan işçilerin 
Türkiye'ye sağladığı dövizdir. Maliye Bakanlı
ğı bu konuda, elbette sosyal bir kuruluştur, bu 
sosyal kuruluşa acaba 1973 yılında bütçeden 15 
veya 20 000 000 liralık bir finansman sağlaya
maz mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALt RIZA UZUNER 

(Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz su
ali anladığım şekilde arzı cevabedeyim. 

«Maliye Bakanlığı tarafından dışta çalışan 
işçilerimizin sağladıkları bu geniş döviz imkânı 
muvacehesinde, kanun teklifine paralel olarak, 
kaynağı Maliye Bakanlığı yaratmaz mı?» 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda salâhiyet
le maruzatta bulunmak olanağına sahip değiliz. 
1973 yılı bütçesi henüz hazırlanmamıştır. Yük
sek malumunuz olduğu üzere, 1973 yılı bütçesi 
Üçüncü Beş Yıllık Planın ilk basamağını teşkil 
edecektir. Bu konuda, önce strateji görüşülecek, 
daha sonra Üçüncü Beş Yıllık Plan Yüksek 
Mecliste Müzakere edilecek, değerli görüşleri
nizle kıymet kazanacaktır. Şayet, Üçüncü Beş 
Yıllık Planda böyle bir uygulama öngörülür 
ise elbetteki hükümetler bunun çaresini bula
caklardır. 

Sayın Turgut arkadaşıma bu vesile ile te
şekkür ederim. Görüşlerimiz ne olursa olsun, 
planlı dönemde plan ilkeleriyle bağlı bulundu
ğumuzu, planın bütünlüğünü bozacak davranış
larda bulunamayacağımızı peşinen bir kanunla 
tespit etmiş bulunmaktayız ve buna hepimiz 
uymaktayız. Bu nedenle şunu da arz edeyim M, 
Bir ve ikinci Beş Yıllık planlar değerli arka
daşlarımızın iş ve İşçi Bulma Kurumunun fi
nansman kaynağı bakımından değişik bir statü 
getirmemiştir yani, bir diğer ifade ile; böyle 
bir kanun teklifinin uygun görüleceğine dair 
bir statü değişikliğini öngörmemiştir. Aksine, 
mevcut durumun muhafaza edilmesini esas al
mış bulunmaktadır. Bunu da bu vesile arz et
mek istiyorum. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyunuz efen

dim, kısa bir soru soracaksınız. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, şüphesiz bir sorum var. 
Şimdi Sosyal Sigortalar Kurumu is ve İşçi 

Bulma Kurumuna 101 000 000 lira, vesair ku
ruluşlara 454 111 314,17 lira haraç vermekte
dir. 

BAŞKAN — Kanunen vermesi gereken pay
ları vermektedir. O tabir yerinde değil tabiî. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Evet, 
kanunen vermesi gereken payları vermektedir. 

BAŞKAN — Onu siz öyle telâkki edebilir
siniz .ama, kanunen ifadesi bu. Evet... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Özür 
dilerim, büyük özür dilerim Sayın Başkan. 

Şimdi bu para verilmeye devam ederse/ iş
çinin yaş haddi 55'ten -yukarıya çıkarılma gay
reti içinde midirler veya işçinin ödemekle mü
kellef olduğu primi çoğaltmayacaklar mı? 55 
yaş 50 yaş kalacak ve primler çoğalmayacak di
yebiliyorlar mı sayın Bakan? 
""" BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz sa
yın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli Arkada
şım Asutay'ın bendenize tevcih buyurdukları 
soruya şu cevabı arz etmek isterim. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ve ak-
tüaryal yönden içinde bulunduğu şartlar, uz
manlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ölçüsü için
de incelenmiş ve konu teknik bir raporla Ba
kanlığıma intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Ge
rek kamuoyunu, gerekse iştirakçileri, basınımı
zı, TRT'yi son zamanlarda geniş ölçüde işgal 
eden bu konu hakkındaki görüşlerimi değerli 
Arkadaşım Asutay'ın da katıldığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu Genel Kurulunda arz etmiş
tim. Fırsat verdikleri için özetle, yalnız bu yö
nünü özetle yüce huzurunuzda tekrarlamak is
terim. 

Çalışma Bakanı olarak konuya muttali oldu
ğum andan itibaren bu soruna bir çare bulma
nın sorumluluğunu taşıyarak, gelecek yıllarda 
daha büyük darboğazların doğacağını da göre
rek, tedbirler alınmasını ilgililere emretûlm. Bir 
yabancı değerli uzmanın ve ondan önce birçok 
yerli uzmanların da onu teyideden görüşleriyle, 
değerli arkadaşım Asutay'ın çok iyi bildikleri, 
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bir çalışmaya başladık. Bu çalışma, bizim yerli 
bilim çevrelerimizin de teyit ettiği ve önemli 
müşterek noktalan taşıyan bir çalışma idi. Ba
kanlığıma intikal eden bu çalışmayı, Bakanlar 
Kuruluna sunmadan önce, kamuoyuna da arz 
ve izah etmeye çalıştığım gibi, işçi ye işveren 
kesimiyle de meseleyi görüşerek ve hatta ha
zırlanmış olan yabancı uzmanın raporu üzerin
deki görüşlerini de yazı ile rica ederek oluştur
ma yoluna girdim, 

Takibedeceğim çalışma yöntemi şöyle ola
caktı : (Ki bu için daha ilk basamakiarındayız.) 

•Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu 
toplanacaktır, bu mesele üzerindeki temayül ve 
görüşlerini ortaya koyacaktır. Burada kristaliz© 
olacak görüşlerle elimizdeki raporları, işçi ve 
işveren kesimi yetkilileriyle oturup değerlen
dirmeye tabi tutacağız ve vazgeçilmesi müm
kün olmayan Kurumun geleceğini teminat altı
na alacaktık. Bir diğer ifade ile kurumu gerçek 
bir sigorta müessesesi haline getirmek için ne 
gibi tedbirler almak gerektiğini saptamış bulu
nacaktık. Sayın Asutay çok iyi bilirler ki, ben
deniz uzmanlara, yardımcılarıma verdiğim di
rektifle verilmiş olan haklara, özellikle yaş sı
nırlarına saygılı kalmak kaydıyle aksayan, ıs
laha muhtaç bulunan hususları tespit edelim ve 
bunlar üzerinde gayretli olalım dedim. 

Şimdi bu çalışmalar bitmeden, hangi yönler
de ne şekilde değişiklik yapılacaktır şeklinde
ki bir soruya, sorumluluk taşıyan bir arkadaşı
nız olarak, önyargı ile cevap arz etmek duru
munda değilim. 

Ancak, Türk işçisine Anayasamızın, kanun
larımızın, espri itibariyle hedef olarak, tanıdığı 
temel haklara saygılı kalacağımızı, hatta müm
künse bunları jslah etme yoluna gideceğimizi 
'İfade etmek isterim. 

Moselâ; işçi emeklilerinin durumlarını ıslah 
edici tedbirler, bu ıslah edeceğimiz hususlar 
arasında yer almaktadır; belki onları daha ön
ce Meclise sunmak durumunda kalacağız. 

Alacağımız bu tedbirleri, işçi ve işçi emekli
lerinin durumunu güçlendirecek ve gelecekleri
ne güvenle bakabilecek tedbirler manzumesi ha
linde görmekteyiz. 

Çağımızın Türkiye'sinde, Anayasamızın es
prisine ters düşecek bir görüşü, hiçbir Hüküme-

| tin, hig bir bakanın ihtiyar etmesi mümkün de-
I ğildir. 
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Sosyal güvenlik konusunda, reformist bir 
hükümet olan Melen Hükümeti de, daha ileri 
adımlar atmak kararındadır. 

Bazı arkadaşlarım konuyu istihfafla karşıla
dılar; kendilerine teessürlerimi ifade etmek is
terim. Hükümet programının görüşülmesi esa
sında bazı arkadaşlarımızın bu yöndeki tenkit
leri, Hükümet Başkanı tarafından cevaplandı
rılmıştı. 

Bu yönden, iSayın Asutay müsterih olsun
lar; işçilere verilmiş olan haklardan bir taviz 
vermek bahis konusu değildir. Ama, hiç çalış
mayanların faydalanabileceği bir sigorta siste
mini yürütemeyiz. Matematiğe, tekniğe dayan
ması lâzımgelen bir sistemde ittifak etmemiz lâ
zımdır; çünkü bu konu partiler üstü bir konu
dur, bunun demagojik yönü yoktur. Sigorta Ge
nel Kurulunda da arz ettiğim gibi, hisle, heye
canla veyahut da siyasî mülâhazalarla üzerine 
eğilecek bir konu değildir. Önce sigortanın tek
niği vardır, matematiği vardır; projeler yapılır, 
projelerden biri tercih edil'ir. Ama onun mate
matiğini o zaman kabul etmek mecburiyetinde
siniz. 

Şimdi değerli arkadaşım çok iyi bilir ki, Sos
yal Sigortaların uygulamasında halen vasıta 
olan kanunlarımızda gerekli sigorta matematiği 
yoktur. Islaha muhtaçtır, arkadaşım da bu 
hususu en az benim kadar bilmektedir. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru

nuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Teklif yapmış olan arkadaşlarımın fikirleri

ne saygılıyım. Fakat, Türkiyede İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun mahiyetini ve statüsünü iyi bil
memiz lâzım, iş ve işçi Bulma Kurumumuz, 
muhtar bir kamu kuruluşu durumundadır. Faa
liyetleri çok faydalı, çok lüzumlu ve fakat çok 
yetersiz. Her sene 1 milyondan fazla vatanda
şımız iş bulma durumuna geliyor. Parlamento 
iş ve işçi Bulma Kurumunun işçiye, yeniden iş 
arayan kişiye, iş bulma faliyetini kısıtlayıcı şu 
veya bu yönde teklifte değil, is ve isçi Bulma 
Kurumunun çok lüzumlu ve fakat çok yetersiz 
olan bugünkü faaliyetini, daha çok yaterli hale 
getirmek çabası içinde olmalıdır. 

Bugün bilhasa köylerden başlayarak, küçük 
kasabalarda yığın halinde işsiz durumda olan 
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vatandaşlarımız, dağ ve orman köylülerimiz, iş 
bulmak için büyük şehirlere hücum etmekte il
lerdeki ve bilhasa Banşkent ve istanbul'daki iş 
ve işçi Bulma Kurumundan medet ummaktadır. 
iş ve İşçi Bulma Kurumunun.... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, hiçbir arkadaşı
mız bu kürsüde İş ve İşçi Bulma Kurumunun fi
nansman kaynaklarını daraltmak ve onu iş göre
mez halde bulundurmaktan bahsetmediler. Yüz
de yarım civarında Sosyal Sigortalardan alaca
ğı payın kaldırılarak, Devlete raci olması key
fiyeti üzerinde durdular. Konuşmanız bu se
viyede olsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Oraya ge
tireceğim işi efendim. 

Bugün Türkiye'de her yıl 1-1,5 milyon kişi 
yeniden iş bulma çabası içinde iken önada iş ve 
İşçi Bulma Kurumu iş bulma çabasında iken, 
bunun faaliyetlerini kısıtlayıcı olabilecek du
rumda olan bu yüzde yarınım İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun statüsü ve mevzuatı ıslah edilme
den kesilmiş olması, onun faliyetlerini kısıtlar 
arkadaşlarım. 

iş bulmuş olan ve Sosyal Sigortaların nimet
lerinden halen faydalanmakta olan işçiler, biz 
iş bulduk ya yeniden iş bulacaklara ne olursa 
olsun havası içine girmemesi lâzımdır. 

HÜSAMETTİN BAŞE5. (Nevşehir) — Alâ
kası yok. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — öyle bir şey 
yok, 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir da
kika, bu var, bu var. 

Şimdi, bir tarafta iş bulmuş Sosyal Sigorta
nın himayesine girmiş kitle var, bir tarafta da 

j iş bulmamış, iş bulacağım diye çırpman işsiz 
| kitle var. 
j Muhterem arkadaşlarım, evvelâ hangisinin 
I durumu daha iyidir? İş bulmuş, Sosyal Sigor-
| tanın bütün nimetlerinden az veya çok fayda-
[ lamı* duruma gelmiş olan arkadaşlarımız, yüzde 
| yanını kendi cinslerinden olan ve fakat iş bula-
\ mamış olan kimselerden esirgemek için kanun 
l teklifi yapmamaları lâzımgelir idi. 
; EMÎE HALİL POSTACI (Adana) — Bu, 

öyle söylediğin gibi değil. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir da-

t kika, Evet efendim böyledir bu iş. 
Milyonlarca insan ıs bulma durumunda, fe-

[ caat iyind. iken, iş bulmuş olanların, onlardan 
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binde 5'i esirgeme temayülüne girmesi doğru 
değildir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yüz-
de yarım. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yüzde 
yarım, binde 5 eder. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, biz, 
evvelîyetle iş bulamamış, fecaat içinde olanları 
düşünmemiz lâzım. Bunlara iş bulacak tesis ve 
kuruluş da İş ve işçi Bulma Kurumudur. İş ve 
işçi Bulma Kurumunun statüsünde, mevzuatın
da - Sayın Çalışma Bakanının ve Komisyon 
Başkanının da söyledikleri gibi - yeni bir dü
zeltme yapmadan iş ve İşçi Bulma Kurumunun 
faaliyetini kısıtlayabilecek olan bu teklife iti
bar edilmemesi, milyonlarca işsiz vatandaşımı
zın, köylünün, kentlinin menfaatine olacaktır. 

Yüzde yarımı vermesin iş bulmuş olanlar, 
onları himaye edelim havası içine girmeyelim. 

Ben şahsen iş bulmuş arkadaşlarımız kadar 
onlardan daha çok iş bulamamış, feci durumda 
olanları düşünüyorum ve her ikisini beraber 
düşünüyorum. 

Binaenaleyh, iş ve İşçi Bulma Kurumunun, 
işsize iş bulma faaliyetini azaltıcı bir tesir yapar, 
bu teklif, iltifat edilmemesi gene işçilerimizin 
menfaatinedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru

nuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
'izmir Milletvekili Sayın Burhanettİn Asu-

tay ve 12 arkadaşının 4837 sayılı İş ve İşçi Bul-
raa Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair olan kanun teklifi ve bu hu
susta yapılmış olan rapor üzerinde görüşlerimi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarımızın ileri sürdükleri ge-
rekçelerindeki hususlarda kendileri ile muta
bık olmamak için bir sebep yoktur. Yalnız mem
leketimizin içinde bulunduğu şartlan da gözden 
uzak tutmamak mecburiyetindeyiz. 

Bugün iş ve İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Si
gortalar Kurumuna giden bir yol ve bir köprü 
durumundadır, iş ve İşçi Bulma Kurumuna mü
racaat eden vatandaşlarımızın bir çokları, bu 
kanaldan gerek dış ülkelere gitmekte, iş bul

makta ve gerekse Türkiye içindeki çeşitli mües
seselere yerleştirilmektedir. Anayasada yer alan, 
Devletin en başlı görevlerinden biri olan, vatan
daşlara sosyal adalet ölçüleri içinde, sosyal gü
venliklerini sağlayıcı teminat getirmek ve on
lara iş bulmak Devletin en büyük görevlerin
den biridir hükmü gereğince bu görevi bugün 
Çalışma Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan İş 
ve İşçi Bulma Kurumu yerine getirmektedir. 

Bu görevi yerine getirirken, Almanya'ya Sa
yın Çalışma Bakanı arkadaşımızın ifade buyur
dukları gibi yarım milyon kişi gitmiş, 1 200 000 
vatandaş sırada beklemekte, 2 milyonun üzerin
de de işsiz vatandaşlarımız - açık ve gizli - iş 
aramakta ve bütün bunların yolu da İş ve işçi 
Bulma Kurumundan geçmektedir. 

Bugün hiçbir müessese İş ve işçi Bulma Ku
rumuna müracaat etmeden, oradan belge alma
dan hiç bir vatandaşa iş vermemektedir. O hal
de, durum bu hale geldiğine göre, iş ve işçi Bul
ma Kurumu, Devlet adına vatandaşa iş temin 
eden bir müessesedir. Evvel emirde bunun fi
nansman kaynaklarının elbette ki yaratılması 
şarttır, iş ve İşçi Bulma Kurumu bu vazifeyi 
yaparken vatandaşın hiç birinden bir prim al
mamaktadır. Ama bu vatandaşlarımız, bu kapı
dan geçtikten sonra, Sosyal Sigortalar Kuru
muna prim ödemekte ve sigortalı olmak sure
tiyle o müessesenin bütün sosyal haklarından 
istifade etmektedir. 

Bu iki gerçek karşısında, yani birbirlerine 
bağlı bulunan iki müessese arasında, bugün ve
rilmesi devam eden yardımın kesilmesine müte
dair bu kanun tasarısının kabulünden sonra du
rum ne olacaktır? Bu hususun aydınlığa kavuş
ması gerekir. 

Sayın Çalışma Bakanı arkadaşımız konuş
madan evvel bendeniz daha önceki arkadaşları
mızın fikirlerini benimsemiş ve bunların finans
man kaynaklarının neler olabileceğini düşün
müştüm. Yetkili komisyon başkanı ve mesuliyet 
deruhte etmiş olan bir bakan arkadaşımız, bu
günkü şartlar içerisinde, bu paranın verilmemiş 
olması halinde iş ve işçi Bulma Kurumunun va
zifesini yerine getirmesinde büyük güçlüklerle 
karşı karşıya kalacağını beyan etmiş olduğuna 
göre, bu hususun ne şekilde telif edileceğinin 
de düşünülmesi şarttır. 

Yalnız bir noktayı da ifade etmek istiyo
rum, muhterem arkadaşlarım. Sosyal Sigortalar 

— 146 — 



M. Meclisi B : 116 29 . 6 . 1972 O : 1 

Kurumunun malî kaynaklarının büyük kısmını 
hemen hemen işe/ilerimizden alman primler teş
kil etmektedir. Bu kuruma ait olan finansman 
kaynaklarının şurada veya burada başıboş bir 
şekilde yahutta rasyonel olmayan şekilde keyfî 
tutumlar içerisinde kullanmak mümkün değil
dir. Yapılacak iş esasında, Sosyal Sigortalarda 
köklü bazı imkânlar aramak, bulmak daha ye
rinde olur. 

Bu bakımdan Sosyal Sigortalar Kurumunu 
sarsmamak, malî finansmanlarını çok iyi bir şe
kilde değerlendirmek için, Hükümetin her şey
den evvel, işçi vatandaşlarımızın sayılarını da 
dikkate almak suretiyle, dışardaki çalışan işçi
lerin sağladığı dövizleri de kıymetlendirmek 
düşüncesiyle, mutlaka bir işçi bankası veyahut-
ta Sosyal Sigortalara bağlı, ismi ne olursa ol
sun, bir bankanın kurulması bütün primlerin, 
menkul ve likit olan paraların tümünün burada 
bulundurulması ve değerlendirilmesi yoluna gi
dilmelidir. 

Sosyal Sigortaların en büyük görevi, İş ve 
işçi Bulma Kurumu kanalından gelen, köprü
sünden geçen işçilerin gelecek hayatlarını temi
nat altına almak, emekliliğe uğramış olan işçi 
vatandaşların ıstırabını, geçim sıkıntısını, hayat 
şartlarını en iyi şekilde değerlendirmek sure
tiyle, onlara en büyük İmkânı vermektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de dü
ne kadar bir teşkilât içerisinde yer alan Orman 
Bakanlığı, biliyorsunuz kurulmadan önce, Ta
rım Bakanlığının içindeki Orman Genel Müdür
lüğünün döner sermayesinden Tarım Bakanlığı, 
Meteoroloji, Ziraî mücâdele v. s. ye çeşitli yön
lerden yardımlar yapılmış ve onlar beslenmiş, 
bugün ayrı müstakil bir hüviyet aldığı için büt
çesi ayrı olarak mütalâa edilmiştir. 

îş ve İşçi Bulma Kurumunun da bu safha
dan geçmek suretiyle başlı başına bir müessese 
haline getirilmesi ve Sosyal Sigortalar Kuru
mundan tamamen ayrı bir müessese halinde 
kurulması temin edildiği takdirde, daha nor
mal bir çalışma düzeni sağlanmış olur. 

ıSosyal Sigortalar Kurumunun, resmî kayıt
larını tam manasıyle bilmiyorum, yalnız gazete
lere intikal eden rakamlara göre, bugün 5 mil
yarın üzerinde Sanayi Bankasında ve 1,5 mil
yar da likit olarak çeşitli bankalarda parası 
yattığı ifade edilmektedir. 

Bugün Devlet Bankaları dışında hiç bir ban
kanın bu kadar likit sermayesi yoktur. Ama 
mesele, bunu organize edip, bir elde tutmak ve 
en iyi şekilde kıymetlendirmek suretiyle - işçi
lerin yaşlarının 60'a çıkarılması veya 50'ye dü
şürülmesi bahis mevzuu değildir, - işçilerin ge
leceğini daha iyi teminat altına almak mümkün 
olacaktır. 

Bu vesile ile şunu hemen arz etmek isterim 
muhterem arkadaşlarım, polislerin biliyorsunuz 
gece - gündüz çalışmaları dikkate alınmak sure
tiyle emeklilik yaşları 52 olarak kabul edilmiş.. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın İşgüzar, bu ko
nuya girmeyelim. Bu o kadar değişik konu ki, 
Sosyal Sigortalara tabi işçilerin yaş haddinin 
indirilmesi, çıkarılması buraya girerse, hiç çıka
mayız bu işin içindem. 
• HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu para 
meselesi ile ilgili olduğu için Sayın Başkanım, 
bir noktaya irtibat kurmak istiyorum. Yani 
Sosyal Sigortalara bağlı olan işçilerin prim ola
rak ödedikleri paraları İş ve İşçi Bulma Kuru
muna verdiğimiz takdirde bunların daha fazla 
prim ödemeleri ve yaş hadlerinin 55'ten 60'a çı
karılması haklı olarak bahis mevzuu olacaktır. 
Bu noktaya da bendeniz bu vesileyle temas et
mek istiyorum. 

iSosyal Sigortalar Kurumu kendi imkânları
nı iyi şekilde kullanırsa bu yaş haddi meselesi 
üzerinde işçilerimiz durmaz. Çünkü, işçilerimi
zin yaş haddi meselesinin üzerinde durmaları
nın çeşitli nedenleri vardır. Eğer, bir vatandaş 
imkânlara kavuşursa 55 yaş haddinin 50'ye in
dirilmesini ister, ama imkânları olmadığı tak
dirde emekli olduğu zaman fiilen aldığı para
dan çok daha aşağı -para alırsa, yarın 55 yaş 
haddinin 60'a çıkarılmasını isteyecektir. Bunu 
arz etmek için söz aldım. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Daiha 3 konuşmacı var. Bu se

beple bugün 1 saatlik süre zarfında bu kanunun 
görüşülmesini ve çıkmasını, Meclisin temayülü
nü tespit etmek istiyordum, 1,5 saat geçti; 3 ko
nuşmacının da uzun konuşacağı tahmini içeri
sinde bu kanunu geçmeye mecburum. Gelecek 
birleşim bu kanunun görüşmesine devam edece
ğiz. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Grup adına söz istemiştim, hakkımız mahfuz 
değil mi, 'Sayın Başkan? 
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BAŞKAN —- Biliyorum efendim, kaydedil
diniz. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, 3 konuşmacı arkadaşım vazgeçsin de bu 
kanunu bitirelim. Ben de konuşmaktan vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Bizim için 
o kanun veya bu kanun görüşülmüş mühim de
ğil. Bizim için Meclisin daha önce vermiş oldu
ğu kararın sık sık değişikliğe tabi olmaması 
mühim. 

BAŞKAN — Kısa mı, Sayın îmer? 
MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya) — 

(Sayın Başkan, müddet tamamsa oylama da ya
pılamaz her halde. 

BAŞKAN — Eğer bir itiraz vukubülursa, 
gayet tabiî müddeti tecavüz ederek muameleyi 
sürdürmem, ama Meclis «Bu kanunu Heyeti 
Umumiyesi ile bitimine kadar devam ettirelim» 
derse.. 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya) — 
•Sayın Başkan, oylama yapılacaksa biz de grup 
adına -konuşmaktan vazgeçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, Saym 
Enver Turgut ve Sayın Kubilây îmer sırada idi. 
(Sayın îmer grup adına söz istediği için takdi-
men söz verecektim, kendileri vazgeçtiklerini 
beyan ettiler, Sayın Hasan Tlirkay vazgeçtiğini 
'beyan etti, Saym Enver Turgut da vazgeçtiğini 
beyan etti. Bu sebeple.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZOÜiSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
Komisyon olarak bu kanunun bir saatlik süre 
bittiği için oyîanamayacağını beyan etmek isti
yoruz. Diğer birleşimde oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu kadar kesin bir kararımız 
yok; bazı hallerde Meclis küçük bir kanunun 
kısa bir müddet zarfında bitmesini temin için 
birkaç dakika ilâve edebiliyor veya uzatma ka
rarı alabiliyor. 
• Şimdi, o zaman çok sıkıntılı bir durum hâsıl 

olur. Arkadaşlarımız sırf kanunun kolaylıkla 
oylamaya tabi tutulabilmeğini temin için söz 
hakkından sarfınazar ettiler. Bu sebeple mua
mele eğer bitecek bir noktaya gelmişse, elbette 
muamele yapacağım., ama eğer bu kanım Ko
misyonun ret raporuna uyup da reddedilirse 
zaten muamele kesiliyor. Maddelere geçildiği 
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sırada söz isteyen olursa, o zaman gene kese
rim müzakereyi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu kanun 
teklifi Çalışma Komisyonunca kabul edilmiştir, 
daha sonra ait olduğu Bütçe Plan Komisyonuna 
gitmiş, Bütçe Plaoı Komisyonu biraz önce belirt
miş olduğu gerekçe muvacehesince bu kanun 
teklifinin reddedilmesi gerektiği hakkında bir 
rapor düzenlemiştir. 

Simidi, bu ret teklifini Yüce Meclisin oyu
na sunacağım. Şayet, Bütçe Plan Komisyonu
nun kanun teklifinin reddine mütedair beyanı 
Meclisçe kabul edilmiş olursa, o zaman kanun 
Meclisimizce maddelere 'geçilmeksizin reddedil
miş olacak ve şayet Bütçe Plan Komisyonunun 
kanun teklifinin reddine dair mütalâası Meclis 
tarafından reddedilirse o zaman maddelere ge-
çilmasi lüzumu hâsıl olacak. 

Şimdi, oya koyacağım. Biraz karışık elfaz 
içerisinde olduğu için anlayamayan arkadaşı
mız varsa ona göre tekrar edeyim: Komisyon 
teklifi reddetmiştir. Meclis, bu ret teklifini ka
bul ederse, yani ret teklifine uyarsa, müspet oy 
kullanırsa «Reddedilme teklifini oyunuza su
nuyorum» diyeceğim, reddedilme teklifini ka
bul ederse reddedilmiş olacak Komisyonun bu 
reddetme teklifini Meclis reddederse maddele
re geçme gereği hâsıl olacak. 

Komisyon mezkûr kanun teklifini raporun
da reddetmiş bulunmaktadır. Ret teklifini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Komisyonun ret teklifi Meclis
çe reddedilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple mad
delere geçme olanağı hâsıl olmuştur. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

işte şimdi bu kanun teklifinin ivedilikle gö
rüşme imkânı hâsıl olmuştur. Anayasa Mahke
mesinin daha önce vermiş olduğu bir kararda 
ivedilik tekliflerinin kanun tasarı ve teklifinin 
müzakereye başlanmasından evvel ivedilik tekli
finin oya konması hakkındaki vermiş olduğu 
karar şu tatbikatla bizim içtüzüğümüz muva
cehesinde yerinde bir tatbikat, yerinde bir ka
rar olarak görülmemektedir. Çünkü, işbu ka
nun teklifinde bu mesele vazıhan ortaya çıkmış
tır. Eğer bu kanun teklifi biraz evvel Komisyon 
tarafından reddedilmiş şekliyle kabul edilmiş 
bulunsaydı, o zaman ivedilikle görüşme teklifi-
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nin oylanmasına lüzum ve imkân kalmayacaktı. 
Vaktaki Heyeti Umumiye, Komisyonun vermiş 
olduğu reddedilme teklifini reddetmiş bulundu
ğu cihetle şimdi ivedilikle görüşülebilme olana
ğı hâsıl olmuştur. 

0 halde şimdi bu kanun teklifinin ivedilikle 
görüşülmesi hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum, yani bir defa görüşme hususunu. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir maddeden ibarettir, takdim ediyorum. 

4837 sayılı iş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka

nun teklifi 

Madde 1. — iş ve işçi Bulma Kurumu ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesine (E) fıkrasının eklenme
sine dair 7332 sayılı Kanunun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
maddeyi Komisyona geri istiyoruz. 

BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değiştirge önergesi olmadığına gö
re Komisyon maddeyi geri alabilir mi? 

BAŞKAN — Alır efendim, isteyebilir. 
Birinci madde Komisyon tarafından geri 

istenmektedir. Komisyonun bu teklifini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yon geri istiyor, kabul edilmiyor 

BAŞKAN — Komisyon Meclisin üzerinde 
olur mu? Meclis her şeye hâkim. Komisyon isti
yor.. Komisyon ne isterse yapar. Meclis yok, 
olur mu öyle şey? 

1 nci madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
1 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Söz istiyorum, 
Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, söz istiyorlar. 

BAŞKAN — Kim istedi, efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
ben istedim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, söz istemiş-
seniz buyurun beyefendi. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Oylamaya 
geçildi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Her kafadan bir ses çıkmasın. 
Muhterem arkadaşlarım, herkes kendince 

kafasındaki fikri tahakkuk ettirmeye çalışırsa 
bu işi yürütmek mümkün değil Biz fikirler ara
sında çoğnnluğun tekevvünü ne şekilde olacak 
onu tâyine mecburuz. Bizim kafamızda fikir 
yok, biz müstakil, bağımsız, her şeyin üzerin
deyiz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Yılmaz. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşı
nın vermiş olduğu 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (e) fıkrasının kaldırılması hususun
daki teklifin maddelerine geçilmesi Yüce Mec
lisçe kabul edilmiştir. Yalnız, Yüce Meclisin ıt
tılaına bir hususu arz etmek istiyorum: 

Mucip sebep olarak gösterilen, «Anayasaya 
aykırıdır, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu ku
ruma yardım etmemesi gerekir» gerekçesiyle 
bu kanun teklifi huzurunuza gelmiştir. 

Bu takdirde diğer bir fıkrada mahallî ida
relerin yardımı keyfiyeti de vardır. Bu hususun 
da kaldırılması gerekir. Kaldı ki, 5 Yıllık 
Kalkınma Planında da bu husus derpiş edilme
miş bulunmaktadır. Bilindiği üzere bütçemiz 
çok sıkıntı içerisindedir. Bir taraftan bütçeye 
alabildiğine yük yükleteceksiniz) bir taraftan 
da Devletten alabildiğine hizmet isteyeceksi
niz. 

Şimdi, iş ve işçi Bulma Kurumunun bu su
retle büyük bir imkânı kapanmış bulunmakta
dır. Fakat iş ve işçi Bulma Kurumuna diyece
ğiz ki, «Siz işçilerimiz için kuralar açacaksınız, 
seminerler yapacaksınız ve onları yetiştirecek
siniz». 

Kaldı ki, biraz önce de arz ettiğim gibi, bu 
yılki, bütçeden iş ve İşçi Bulma Kurumuna 
her hangi bir paranın verilmesi de imkânsızdır. 
Bu hususu bilhassa Yüce Meclisin ıttılaına arz 
ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen? Yok. 

Maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
IKabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun hükümleri 1.1.1972 
tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi var. Yalnız bu önergede 1 . 1 . 1973 
tarihi konmuş. Bizde bütçe, malî yıl itibariyle 
Mart ayından itibaren yürürlüktedir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, 1 . 3 . 1973 olarak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, o şekilde düzel
tip okuyacağız. 

iSayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

Madde 2. — Bu kanunun hükümleri 1.3.1973 
tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Diğer önerge de aynı mahiyet
tedir. 

Sayın Başkanlığa 
4837 sayılı Kanunun ikinci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kayseri 
Enver Turgut 

«Madde 2. — Bu kanun hükümleri 1.3.1973 
tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon olarak ka
tılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılma
maktadır, oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, değişik bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kanunun tümü kabul edilmiştir. 

3. — Toprak ve Tarım reformu öntedbirler 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ticaret, tç-
işleri, Maliye, Köy tşleri, Orman, Tarım, ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 55 
No.lu Geçici Komisyon raporu (1/609) (S, Sayı
sı : 513) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım reformu ön
tedbirler kanunu tasarısının müzakeresine kal
dığımız yerden devam edeceğiz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulun
maktadırlar. 

Daha önceki Birleşimde bu kanun üzerinde 
görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler sonunda ta
sarının tümü üzerinde altı üye konuşmuş oldu
ğu cihetle görüşmelerin yeterli olduğuna dair 
önerge gelmiştir, önergeyi muameleye koyma
dan önce Hükümete söz vereceğim. Onu takiben 
son söz milletvekilinindir hükmüne istinaden, sı
rada her ne kadar sayın Hüseyin Abbas bulun
makta ise de, sayın Bahri Dağdaş Demokratik 
Parbi Grubu adına söz istemiş bulunduğu için 
takdimen ona söz vereceğim, daha sonra yeter
lik önergesini oyunuza sunacağım. 

Hükümet veya Komisyon adma konuşma im
kânı var. Şimdi soruyorum Hükümet mi konuş
mak istiyor, Komisyon mu?. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ko
nuşmalar bitti ise ben Hükümet adına konuşaca
ğım efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Yeterlik önergesS 
var mı efendim? 

BAŞKAN — Şimdi, yeterlik önergesi geldi, 
altı milletvekilinin konuşma yapması üzerine ge
len yeterlik önergesini oya koyabilecek kabiliye
ti ihraz etmek istiyorum. Bunun için de takdi
men Hükümete veya Komisyona söz vermek 

(1) 513 S. Sayılı Basmayazı 113 ncü Birleşi
me ait tutanağın sonuna eklidir. 

- 1Ö0 — 



M. Meclisi B : 116 29 . 6 . 1972 O : 1 
mecburiyetindeyim. Şimdi, Hükümet de konuşa
bilir, Komisyon da... Eğer Hükümet konuşacak
sa buyursun, Komisyon konuşacaksa o buyur
sun, ama hanginizin konuşacağını bilmiyorum, 
sırayı tayin etmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Hükümet adına ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Daha evvel konuşmuş olan sayın milletvekil

leri tarafmri.an ilei. su uimır oırn '-' ı e v 
saca arzı cevap etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Değinilen konulan sırasıyle açıklığa 
kavuşturmaya çalışacağım. 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan sa
yın Kubilay İmer, getirilmiş olan tasarının Ana
yasamızın 37 ve 52 nci maddelerine aykırı oldu
ğu görüşünde bulundular. Halbuki, tasarı dik
katle incelenecek olursa görülecektir ki, Anaya
samızın 37 nci maddesine aykırı hiç bir durum 
söz konusu değildir. Filhakika, Anayasamızın 
37 nci maddesi, Devletin, toprağın verimli ola
rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amacıyle gereken tedbirleri al
masını öngörmektedir. 

Bu amaçla, tasarımız, tamamen tarım alanın
daki verimliliği artırmak ve topraksız ve yeteri 
kadar toprağı olmayan vatandaşları toprağa 
kavuşturmak amacıyle hazırlanmış bir tasarı
dır. 

Aynı şekilde, Anayasamızın 52 nci maddesi 
de Devletin, halkın gereği gibi beslenmesi ve ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun ola
rak artırılmasını sağlamak amacıyle gereken 
tedbirleri alacağını öngörmektedir. Bu tasarı ta
mamen bu gayeleri de gerçekleştirmek amacına 
matuftur. Bu nedenle, kanun tasarısında, Ana
yasanın söz konusu maddelerine hiç bir aykırı
lık bulmak kanaatimizce mümkün değildir. 

Sayın Kubilay İmer mülkiyet konusuna de
ğinerek dediler M, «Mülkiyette bir kamu mül
kiyeti vardır, bir de özel mülkiyet vardır. Bu 
kanun bir de kooperatif mülkiyet getiriyor.» 
Tasarının hiç bir hükmünde kooperatif mülkiyet 
söz konusu değildir. Tasarıda zaten bu noktalara 
değinilmemiştir. Ancak, bunu aydınlığa kavuş
turacak olan anatasanyı da Yüce Meclise tak

dim etmiş bulunmaktadır. Hükümetimizin bu ta
sarısında hiç bir zaman toplu özel mülkiyet söz 
konusu olmamıştır, kooperatif mülkiyet söz ko
şu olmamıştır. Sadece, kooperatiflerle ilgili mad
deler, işletme, kredi ve satış kooperatiflerine 
yöneliktir. Tasanda özellikle belirtilmiştir ki, 
arazinin mülkiyeti, toprağı dağıttığımız Ahmet, 
Mehmet, ve Hüseyin'in olacaktır; hiç bir zaman 
kooperatifin mülkiyeti söz konusu değildir. Bu 
noktayı açıklığa kavuşturmak isterim. Tasan
ınız hiç bir zaman, Türkiye Anayasasının asla 
müsaade etmeyeceği bir kooperatif mülkiyet 
konusunu tanm alanında getirmemiştir zorunlu 
kooperatifi. Ama tarım alanında ihtiyarî koope
ratif kurarsa vatandaşlar mülkiyet üzerinde, ona 
kimse karışmaz; nasıl kooperatif olarak bina 
yapıyorlarsa... Ama, hiç bir zaman bizim Ana
yasamız, tanm alanında arazi mülkiyetinin koo
peratiflere ait olmasını zorunlu kılmak imkânını 
hiç bir Hükümete ye Meclise tanımamıştır. Bu 
noktanın bir kere daha zabıtlara geçmesini ve 
huzurunuzda açıklığa kavuşmasını isterim. Ge
tirdiğimiz sadece ve sadece özel mülkiyettir. Ah-
mede, Mehmede ve Hüseyin'e, yani toprağı ol
mayan veya yeter toprağı olmayanlara verile
cek arazideki mülkiyettir. Burada hiç bir suret
te kooperatif mülkiyeti söz konusu değildir. 

Aynı şekilde »taşanınızda bir kölhoz kokusu 
sezmek de asla mümkün değildir. Sovyet Sosya
list Cumhuriyeti Birliğinde, Yüce Heyetinizin bi
leceği gibi iki türlü mülkiyet vardır tanm arazi
sinde ; kolhoz ve solhoz, solhoz Devletin çiftlikle
ri. Kolhoz, kooperatifler. Bizim tasarımız Sovyet
lerde görülen kolhozu asla getirmemektedir. Ay
nı şekilde, yine bizim tasanınız, İsrail'de söz ko
nusu olan ve bir sosyalist düzen olan kibbutz'uda 
getirmemektedir. Kibbutz'da mülkiyet ve üre
tim araçlan kooperatifindir, Devletindir. Bura
da hiç kimse kendi malına sahip değildir. Her
kes sadece biırer işçi olarak çakşır. Kiblbutz her 
kese ne takdir ediyorsa, ihtiyacı ne ise onu ve
rir; okuması gerekiyorsa okutur, tatile gön
dermek istiyorsa tatile gönderir isterse yurt 
dışında okutur, herkese, ihtiyacı ne ise onu ge
tirir, onu verir. Bu, en ileri sosyalist düzendir 
ve Rus asıllı Musevilerin İsrail'de giriştikleri bir 
denemedir. Biliyorsunuz İsrail'de tarım alanın
da üç türlü mülkiyet vardır: Kibbutz, Moşhav, 
Moşhavştufi. Kibbutz İsrail'in tipik sosyalist 
örneğidir. Bizim tasarımız asla bir Kibbutz ge-
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tirmemiştir; zaten getirse Yüce Heyetinizce ka
bul edilmeyeceği gfibi, ayrıca Anayasaya da ay
kırı olur. Tarımda özel mülkiyet tasarının tek 
amacıdır. Bu noktayı bir kere dana belirtmek 
isterim. 

Diğer bir nokta daha sayın İmer tarafından 
dile getirildi... 

MUSTAFA KUBİLÂY tMER (Konya) — 
Kolhoz demedik biz!... 

DEVLET BAKANI İLHAN öZTfeAK (De
vamla) — Zabıtlarda var Sayın imer. 

Bunlar zaten çok teknik konular, ben tesa
düfen bu konularla uğraşmış kimse olarak te-
ferruatıyle, kitapların adiyle söyleyebilirim, 
söylediklerim de kitaplardan alınma pasajlar
dan ibarettir. 

Şimdi, strateji ile tasarımızın ilgisine gele
lim: Birinci Erim Hükümeti zamanında top
rak ve tarım reformuyle ilgili, «Toprak refor
mu temel ilkeleri ve stratejisi» Resmî Gazetede 
yayınlanmıştır. Bununla tasarının ilgisi konusu, 
gerek öntedbirlerin komisyonda konuşulması 
esnasında, gerek anatasannın komisyonda ko
nuşulması esnasında ve gerekse Umumî Heyet
te öntedbirler tasarısı konuşulurken, benden en 
aşağı elli defa soruldu ve elli defa da arzıee-
vapta bulundum; tekrar arzıcevapta bulunaca
ğım: Birinci Erim Hükümeti zamanında Resmî 
Gazetede bir «Toprak reformu temel ilkeleri ve 
stratejisi» adlı belge yayınlanmıştır. Bu resmî 
belge, daha evvelce de arz ettiğim gibi, sadece 
o zamanki Hükümetin toprak reformu yapma 
hususundaki niyet ve samimiyetini gösteren, he
yecanını gösteren bir bildiriden ibarettir. Bu 
hiçbir zaman bir kararname değildir. Zaten hu
kuk düzeninde bilirsiniz en başta Anayasa var
dır, Anayasaya uygun kanunlar çıkarılır, ka
nunlardan sonra kanunları aydınlığa kavuştur
mak için tüzük çıkarılır, tüzükleri aydınlığa ka
vuşturmak için yönetmelik çıkarılır, yönetme
liklerden sonra da kararname çıkarılır. Hiçbir 
kanunî dayanağı olmayan kararname söz ko
nusu olmaz; ibu belge de zaten bir kararname 
değildir. Hukuk düzeni, kanuna dayanmayan 
bir kararnameyi hiçbir zaman kabul etmez. Hu
kuk devletinde her kararname bir kanun mad
desine dayanmak zorundadır. Demin de arz et
miştim; bu, Hükümetin komuoyuna arzusuna 
ve heyecanını duyurmak istediği bir belgedir, 

^aşka bir niteliği yoktur. Nitekim, ondan sonra 
birinci Erim Hükümeti Yüce Meclise bir tasa
lı sunmuştur, ikinci Erim Hükümeti, bu tasa
nlar için Büyük Millet Meclisinde ve kamu
oyunda yapılmış olan eleştirileri ğözönünde tu
tarak yeni bir tasarı hazırlamış ve Meclise sun
muştur; ilk tasarıyı geri almıştır, ikinci tasarı
da hiçbir zaman toplu özel mülkiyet diye bir 
deyim kullanılmamıştır. Halbuki stratejide, 
toplu özel mülkiyet deyimi diye !bir deyim var
dı. Bunun, hukuk düzenimizle bağdaşmayaca-
*ı konusunu, gerek kamuoyu önünde yapılan 
ıçık oturumlarda, gerekse Büyük Millet Mecli
sindeki müzakereler esnasında Geçici Komisyon
ca teknisyenler ve üniversite öğretim üyeleri 
dile getirdiler. O zaman ben de bir teknisyen 
ve üniversite öğretim üyesi olarak komisyonda
ki konuşmalarımda bu konuyu dile getirmiş ve 
eleştirisini yapmıştım. O zamanın Sayın Baş
bakan Yardımcısı komisyonda bulunuyordu, 
Hükümetin bütün yetkilileri de oradaydı; eleş
tirilerime hiçbir cevap vermek imkânı bulama
dılar; çünkü imkânsızdı. 

Böylece, strateji ile olan bağ meselesini de 
tekrar sizlere arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Kubilây imer. Pazarlama kanunu ta
sarısı hakkında söz ettiler: Ticaret Bakanlığı 
tarafından Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş 
^öyle bir tasan yoktur. Ticaret Bakanlığı nez-
dinde yaptığım soruşturma sonunda böyle bir 
tasarının vaktiyle Sayın Fennî Islimyeli'nin ba
kanlığı zamanında düşünüldüğü, hazırlıklara 
eririşildiği; fakat sonradan hazırlıklar bitmedi
ği ve böyle bir tasarının veya tasarı projesinin 
bakanlık seviyesinde dahi hazırlanmadığı söy
lenmiştir. Yalnız, Birinci Erim Hükümeti za
manında, Ticaret Konusu Mal ve Hizmetlerle 
tlo-ili Faaliyetlerin Düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısı adlı bir tasan hazırlanmış, Başba* 
kanlığa sunulmuş; fakat bu tasan bilâhara Ti
caret Bakanlığı tarafından geri alınmıştır. Ta
samın yeterli derecede hazırlığı olmadığı kani
siyle Ticaret Bakanlığı tasanyı geri almış ve 
böylece bugün için böyle bir şeyin söz konusu 
olmadığı Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafın
dan bana bildirilmiştir. 

Şimdi, böylece bu noktalan da açıklığa ka
vuşturmuş ve eleştirilerin bir 'kısmına cevap 
vermiş bulundum. 
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Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Ah
met Şener'in de tasarımız hakkındaki eleştiri 
ve düşüncelerine kısaca cevap vermek isterim. 

Sayın Ahmet Şener, öntedbirler kanunu ta-
sarısıyle Anatoprak ve Tarım Reformu kanun 
tasarısı arasında çelişki olduğunu buyurdular. 
Halbuki, daha evvel de bu kürsüden ifade et
miştim, 'ben böyle bir çelişki olmadığı kanaatin
deyim. 

Sayın Şener dediler ki: «Bağ, bahçe önted
birler kapsamı dışındadır. Bağ, bahçeyi anaka-
nunda kapsam içine alıyorsunuz.» 

Hükümet tarafından Meclise sunulmuş olan 
öntedbirler tasarısında bağ, bahçe tıpkı anaka-
nun tasarısında olduğu gibi, tasarının kapsamı 
içindeydi. Sonra Geçici Komisyonda bazı deği
şiklikler yapıldı, bağ, bahçe kısmen tasarının 
içinde, kısmen dışında kaldı. Huzurunuzda bu
lunan tasarının durumu, komisyondan inmiş 
olan tasarının durumu budur. Bağ, bahçe kıs
men tasarının kapsamındadır, kısmen değildir. 
Bu husus, ilgili madde görüşülürken bütün in
celiği ile huzurunuzda tekrar tartışılacak ve 
görüşülecektir. 

Sayın Ahmet Şener, toprak ve tarım refor
mu deyiminin isabetli olmadığını, yanlış oldu
ğunu buyurdular. Kendilerine bu hususta kısa
ca cevap vermek isterim. 

Toprak ve tarım reformu deyimi bilimseldir. 
Toprak reformu deyimi evvelce iki anlamda 
kullanılmıştır. Bunlardan birincisi; dar anlam
da toprak reformu olarak ilk önce Türk dilin
de ifade edilmiştir. Bu, toprak üzerindeki mül
kiyet rejiminin sosyal adalet ilkesine göre dü
zenlenmesi anlamına kullanılmıştır. İkincisi, ya
ni geniş anlamda toprak reformu ise, hem mül
kiyet düzeninin düzenlenmesi, hem de tarım
sal verimin artırılması amacında kullanılmış
tır. 

Bu iki anlamda da toprak reformu kullanıl
mış, fakat Türkiye'de ondan sonra siyasî mü
nakaşalarda bazan biri, bazan da diğeri tercih 
edilmiş ve her biri ile kastedilen mana birbirin
den farklı olmuştur. Toprak reformu diyen, 
âdeta sadece toprağın bölüştürülmesini anla
mış, tarım reformu diyen de, sadece verimlili
ğin artırılmasını anlamıştır. 

Tasarımız, Türkiyedeki bu kavram karışık
lığını gözönünde tutarak ve metnine sadık ka

larak hem toprak, hem de tarım reformu 
tasarısı olarak huzurunuza getirilmiştir. Zaten 
bu hususlar FAO'nun son yıllarda muhtelif ta
rihlerde akdettiği toplantılarda yayınlanan ra
porlarına geçmiş, tariflere ve tanımlamalara ta
mamen uygundur. Çok teknik olan bu konuda 
Sayın Şener'in yanılmış olduğunu huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 

Saym Şener ikinci olarak, toprak ve tarım 
reformu deyiminin Anayasaya aykırı olduğunu 
buyurdular. Toprak ve tarım reformu deyimi 
hiçbir zaman Anayasaya aykırı değildir. Ana
yasanın 37 nci maddesine... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Anayasaya aykırıdır demedim, yanlış geç
mesin.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Zabıtlara geçti, isterseniz tashih ede
lim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim bil
dirim ortadadır ve zabıtlarda yazılıdır. 

95 nci maddeye göre söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Şener, işte 95 nci madde 
bunun için düzenlenmiş. Eğer sizin görüşünü
zün hilâfına bir beyanda bulunulmuşsa, çok kısa 
olarak tavzih etmek yetkisini haizsiniz; yeterki 
bu hudut dahilinde kalalım. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ben, Sayın Şenerlin konuşmasını not tuttum 
ve ilgili bütün bakanlıklar teşkilâtları mensup
ları da not tuttular. Bu notlara göre hazır
landım. Notu demek ki o zaman, Sayın Şener 
kürsüde ifade ederken konuya bir açıklık geti
rememişler, biz de bundan dolayı yanlış anla
mışız. Kendisi bunun Anayasaya uygun oldu
ğunu ifade buyurduklarına göre, Anayasaya uy
gunluğu hususundaki iddialarımı tekrar etmek
ten vazgeçiyorum. Bence mühim olan, Anayasa
ya uygunluğunun kabul edilmesidir. Onun için 
lüzumsuz tartışmaya hiç lüzum yok. Yanlış an
lamamdan dolayı kendisinden özür dilerim. 

Sayın Ahmet Şener, bizim tasarımızın bir 
öntedbirler tasarısı değil, tedbirsizlikler tasa
rısı olduğunu söylediler. 

Değerli milletvekilleri, bu husus Sayın Cum-
I huriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından, 
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çok defa ve özellikle burada konuşan diğer iki I 
C. H. P. milletvekili tarafından da dile getiril- i 
di. 

Şunu hemen belirtmek isterim: ilk önted
birler, tasarısı, Birinci Erim Hükümeti tarafın
dan sunulan tasarı eğer uygulansaydı Türkiye'yi 
büyük bir iç harbe sürüklemek üzereydi. Bunu 
aynen, Büyük Millet Meclisinde, Geçici Komis
yonunda da o zamanın Sayın Başbakan Yardım
cısının huzurunda çok açık söylemişimdir, za
bıtlara geçmiştir, hiçbir cevap verilememiştir, 
delillerini de serd etmişimdir. Şimdi, müsaade 
buyurulursa, ilk öntedbirler tasarısı ile İkinci 
öntedbirler tasarısı arasındaki bariz farkların 
neler olduğunu huzurunuzda açıklamak isterim. 
Bu noktanın zabıtlara geçmesinde çok büyük 
yarar gördüğüm için müsaade buyurulursa Ge
çici Komisyonda gerek teknisyen olarak ve ge
rekse sorumlu Bakan olarak yapmış olduğum 
açıklamalar ile kamuoyunda yapmış olduğum 
açıklamaların kısa bir özetini sunmak isterim. 
Kamuoyunda yapmış olduğum açıklamaların 
hiçbir kimse aksini iddia etmek cesaretini gös- j 
terememiştir. Onun için, haklı olduğumuz bir 
konuyu tekrar tescil etmek isterim. 

tik tasarıda, sulanan arazide 150 dekardan 
- yani dönümden - sulanmayan (kıraç) arazide 
600 dekarden - yani dönümden - fazla araziye 
mâlik olan kişilerin 20 Temmuz 1961 tarihinden 
sonra beşinci dereceye kadar kan hısımları le
hine yapmış oldukları her türlü devir ve temlik
ler muvazaalı addediliyordu. Bu muvazaa ka
rinesi, devrolunan arazinin miktarına ve araziyi 
devralan kişinin, söz konusu araziyi işleyip, iş
lemediğine bakılmaksızın hükmünü icra ede
cekti. 

Bunu somut bir örnekle açıklarsak, bir kim
senin 650 dönüm araziye sahibolan amcasının 
torunundan 21 Temmuz 1961 tarihinde 50 dö- I 
nüm araziyi satmalması halinde bu satış mu- I 
vazaalı satış sayılacak ve geçersiz olarak kabul 
edilecekti. Bu kimse, söz konusu satışın mu
vazaalı olmadığını mahkemede ispat etmek zo
runda kalacaktı. Aksi takdirde söz konusu ara
ziyi işleyip, işlemediğine bakılmaksızın, amca
sının torunundan satmalmış olduğu 50 dönüm
lük arazi Toprak Reformu Kanununa göre ka- I 
mulaştırılacaktı. I 
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Kasaba ve köylerde bu tür ilişki, takdir 
buyurursunuz çok yaygındır. Bu derece yakın 
akrabalık ilişkileri çok yaygın olduğuna göre, 
hem çiftçi vatandaşlar gereksiz zahmetlere kat
lanmak zorunda kalacaklar, hem de mahkeme
lerimiz binlerce ve onbirlerce dava ile meşgul 
olacaklardı. Bu hususun, ayrıca kesin şeklini 
almış bir toprak reformunun gerçekleştirilmesi
ni de yıllarca ve yıllarca geciktireceği muhak
kaktır. 

Yeni tasarıda bu hususta ufak bir değişik
lik yapıldı. Bir kişinin 20; Temmuz 1961 tari
hinden sonra usul ve füru - yani anası, babası, 
dedesi, çocuğu ve torunu - ile üçüncü- dereceye 
kadar civar hısımları - yani amca, dayı, hala, 
teyze ile yeğen arasındaki ilişki - lehine yaptı
ğı her türlü devir ve temlikler, miktarlarına ba
kılmaksızın, eğer lehine devir ve temlik yapı
lan kişiler, öntedbirler Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihte askerlik, hastalık veya tutuklu
luk gibi bir mazerete dayanmaksızın kendileri
ne devredilen araziyi işletmiyorlarsa hükümsüz 
sayılmıştır. Bunu da bir örnekle açıklayalım. 

Bir baba oğluna veya bir amca yeğenine 21 
Temmuz 1961 tarihinde arazi satmış veya ba-
ğışlamışsa, eğer oğul ve yeğen söz konusu ara
ziyi öntedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihte askerlik, hastalık veya tutukluluk gibi 
bir mazerete dayanmaksızın bizzat işletmiyor
sa bu satış ve bağış toprak reformu açısından 
geçersiz; eğer bizzat işletiyorsa bu satış ve ba
ğış muteber; eğer hastalık, tutukluluk ve sair 
gibi bir haklı sebeple işletmiyorsa yine mute
ber, sayılacaktır. 

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, yeni ta
sarıda bir taraftan hısımlık derecesi beşinci de
receden üçüncü dereceye indirilmek suretiyle 
daha dar tutulmuş. Takdir buyurursunuz hiç
bir kimse amcasının torununa muvazaa yapmak 
için kolay kolay araziyi bağışlamaz. Bağışlarsa 
bir daha da geri alamaz, bu kadar uzak akraba 
rasında muvazaalı bağış imkânsızdır. Ama ak
rabalık derecesini biraz sıkarsak, yakınlaştı-
rirsak böyle bir düşüncede gerçek payı olabilir. 
Onun için, biz de bunu üçüncü dereceye indir
mek zorunlululunu hissettik. 

Bir taraftan hısımlık derecesi beşinci dere
den üçüncü dereceye indirilmek suretiyle daha 
dar tutulmuş, diğer taraftan da lehine satış ve-
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ya bağış yapılan kişinin slöz konusu araziyi biz
zat işletmesi halinde, kazanmış olduğu mülkiyet 
hakkına, kanunların himayesi altında kazanmış 
olduğu mülkiyet hakkına hürmet gösterilmiştir, 
riayet edilmiştir. 

Ayrıca, ilk tasarıda muvazaa karinesi ön
görülmüştü, buna karşılık yeni tasanda biz, 
daha tesirli olan otomatik hükümsüzlük hük
münü getirdik. Mahkemeler bu sayede binler
ce dava ile uğraşmayacaklar, toprak ve tanm 
reformu da daha süratle gerçekleşebilecektir. 

îlk öntedbirler tasansiyle ikinci öntedbirler 
tasansı arasındaki ikinci farka da değinmek 
isterim. 

îlk tasanda dördüncü dereceye kadar sıhrî 
hısımlar arasındaki devir ve temlikler muvazaa 
karinesi ile malul sayılmıştı. Yani, bir kimse 21 
Temmuz 1961 tarihinde eşinin - yani kan veya 
kocanın - amcasının oğlundan arazi satınalmış-
sa, bu satış muvazaalı satış sayılacak ve geçer-
si sayılacaktı. 

Takdir buyurursunuz ki, bu da gerçekçi bir 
şey değildi. Bir kimse kansının veya kocası
nın amcasının oğluyle böyle muvazaa yapmaz. 
Milyonda bir daihi bunun örneğini bulmak im
kânı olmadığı kanısındayım. 

Yeni tasanda bunu da değiştirdik. İkinci de
receye kadar sıhrî hısımlar arasındaki devir ve 
temlikleri hükümsüz saydık. Yani, bir kimse 
ile sadece eşinin - yani kan veya kocasının - kar
deşi arasındaki 20 Temmuz 1961 tarihinden son
ra yapılan arazi satış ve bağışlamalan hüküm
süz sayıldı. Böylece akrabalık derecesini da-
rattık, dalha gerçekçi olmak istedik. 

îlk öntedbirler tasansı üe şimdi huzurunuz
da bulunan öntedbirler tasansı arasındaki üçün
cü farkı da belirtmek isterim. 

îlk tasanda 14 Ağustos 1971 tarihinden son
ra yapılmış olan bütün devir ve temlikler mu
vazaa karinesi ile malûl sayılmıştı. Yani, arala
rında hiçbir akrabalık ilişkisi olmasa dahi, iki 
kişi arasında 15 Ağustos 1971 tarihinden sonra 
yapılmış olan satış akti muvazaalı sayılacaktı. 
Birbirini tanımayan Ahmet ile Hüseyin arasın
daki satış akti, 15 Temmuz 1971'den sonra yapıl
mışsa muvazaalı sayılacaktı. Vatandaş gidecel* 
muvazaalı olmadığını mahkemede ispat etmek 
zorunda kalacaktı. Vatandaşı mahkemeler ka
pısında yıllarca ve yıllarca bekleteceğiz, top

rak reformu uygulamamız da yıllarca ve yıllar
ca gecikecek. 

Yeni tasanda, aralarında hiçbir akrabalık 
ilişkisi olmayan kişiler arasındaki devir ve tem
likler tamamen muteber sayılmıştır. Birbirleriy
le hiçbir sıhrî veya kan akrabalığı rabıtası ol
mayan kişiler arasındaki devir ve temlikleri 
muteber saymanın hukukun gereği olduğu ka
nısından bareket ederek Hükümetimiz, bu de
ğişikliği yapmış bulunmaktadır. Böylece hem 
çiftçi vatandaşlarımızı lüzumsuz yere huzuru 
kaçmış insanlar halinde getirmemek hem de 
mahkemelerin zaten çok olan iş hacmini lüzum
suz yere ağırlaştırmamak başkaygımız olmuş
tur. 

Birinci öntedbirler tasansı ile ikinci önted
birler tasarısı arasındaki diğer bir farka da de
ğinmek isterim. 

îlk öntedbirler tasansında, tanm arazisi üze
rinde kazandıncı zaman aşımı yoluyle mülkiyet 
iktisabedilemeyeceği kabul edilmişti. Zilyedliğe 
dayanarak zaman aşımı yoluyle mülkiyet iktisa
bını yasaklayan bu hükmün, toprak reformunun 
kapsamına tabi arazi rezervinin eksilmesini ön
lemek amacıyle öngörülmüş olduğu şüphesiz
dir. Bu bakımdan amacı çok makbul olan bir hü
kümdür. Yalnız, getirdiği tedbir, amacı biraz 
aşmıştır. Çünkü zaman aşımı yolu ile iktisa
bın tamamen kaldınlması, daha çok küçük ara
zi saJhibd olan yoksul çiftçiyi zor durumda bıra
kacaktır. Memleketimizde işlenmekte olan ta
nm arazilerinin % 60'ı, tapuda kayıtlı değildir. 
özellikle küçük arazileri işletmekte olan çiftçi
ler, dava giderlerini ve avukat ücretini öde
mek olanağından yoksun olduklan için, mev
cut kanunlann kendilerine tanımış olduğu hakki' 
kullanamamışlar ve yıllardır malik sıfatiyle iş
ledikleri arazinin tapusunu henüz alamamışlar
dır. 

Aynca, zaman aşımı yolu ile mülkiyet iktisa
bı sadece Türkiye'de değil, îsviçre gibi dünya
nın en uygar ve müreffeh ülkelerinde dâhi mev
zuat içinde yer alan bir hükümdür. îsviçre da
hi, zamanaşımı yolu ile iktisabı mülkiyet ala
lında kabul etmiştir. Yeni tasanda da, toprak 
rezervinin azalmasını önlemek, spekülâsyonlan 
inlemek amacıyle gerekli tedbir, ilk tasanda-
ü düşünce ile getirilmiştir; fakat daha huku
ka dayalı, daha realist olarak getirilmiştir. Ye-
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ni tasarıda, zamanaşımı yolu ile mülkiyet ikti
sabı sadece ve sadece, küçük ve yoksul çiftçi
yi korumak amacıyle ve sınırlı bir şekilde geti
rilmiştir. Bu amaçla, uygulamada kötüye kulla
nılması ihtimali olan Tapulama Kanununun 33 
ncü maddesinin hükmü, sadece yoksul ve kü
çük çiftçiler yararına ve anlara imkân verecek 
bir şekilde değiştirilmiş ve düzenlenmiştir. 

Toprak ve tarım reformu öntedbirler kanunu 
tasarısının, Hükümetin sunduğu tasarıda 8 nci, 
Komisyondan gelen tasarıda 9 ncu madde ol
muştur - yanılmıyorsam - bu 8 nci madde hük
müne göre, zamanaşımı yolu ile mülkiyet iktisa
bında şu prensip kabul edilmiştir: 

1. Tapuda kayıtlı olmayan gayri menkul
lerin, tanık ve bilirkişi beyanlarına dayanarak 
zamanaşımı yolu ile iktisabında, 20 dönüm ara
zi sınır olarak kabul edilmiştir. 20 dönüme ka
dar olan arazilerde vatandaş, tanık ve 'bilirkişi 
beyanına dayanarak, 20 yıllık zilyedliğini ispat 
ettiği takdirde, kendisine tapusu verilecektir. 
Dikkat buyurursanız bunu 20 dönüme indirmiş 
bulunduk. 20 dönüm, küçük ve yoksul çiftçiyi 
korumak ve küçük ve yoksul çiftçiden yana ol
mak için getirilmiş bir hükümdür. Tamamen kal
dırmaydık, küçük ve yoksul çiftçiye karşı olmuş 
olurduk değerli milletvekilleri. 

Yeni tasanda getirilmiş olan ikinci prensibi 
de açıklamak isterim. Yine bu, Tapulama Kanu
nunun 33 ncü maddesiyle ilgilidir. 

Aynı şahsın, ayrı ayrı sebeplere dayanarak, 
birden ziyade arazi parçası üzerinde, tanık ve 
bilirkişi beyanına dayanarak, zaman aşımı sebe
biyle mülkiyet iddiası halinde ise, azamî sınır 
50 dönüme indirilmiştir. 

Böylece, Tapulama Kanununun 100 dönüm
lük sınırını 20'ye indirdik. Ayrıca, halen 50 ta
ne 10 dönümü ayrı ayrı parçalar halinde ise 
tescil ettirmek imkânı varken, bunu da 50 dö
nümde durdurduk. Zannediyorum ki, aldığımız 
ve getirdiğimiz bütün hükümler, sosyal adaleti 
gerçekleştirmek, Anayasanın emrini yerine ge
tirmek ve her zaman burada her milletvekili
nin bütün kudretiyle müdafaasını yaptığı, yok
sul ve küçük çiftçiyi korumak için getirilmiş
tir. Başka hiçjbir amacı yoktur; suiistimal ka
pısı kapanmıştır. Eğer memleketimizdeki ara
zilerin hepsi tapuya bağlansaydı «bu istisnayı 
yapmazdık. Ama, 150 senedir işledikleri arazi

ye, avukat tutacak parası ve mahkeme masra
fını ödeyecek parası olmadığı için ve Devlet de 
oraya tapulamayı götüremediğinden tapusunu 
alamayan vatandaşı cezalandırmaydık; köyleri
mizde - Komisyonda da söylediğim gibi - değil 
polisin, jandarmanın, Türk Ordusunun bütün 
mevcudunun dâhi zorlukla başa çıkacağı kanlı 
çatışmalar olurdu. Bu kanlı çatışmalar Türki
ye'yi yıkabilir, onun altında da hepimiz kalır
dık. Şehir gerillâsını önlemek kolaydır değerli 
milletvekilleri aynı şeyi Komisyonda da söyle
dim. Kır gerillasını da, tahrik edeceği köydeki 
yaygın çatışmaları nasıl önlersiniz? Türkiye'nin 
her vilâyetinin 5 - 6 köyünde birden köylü vatan
daşlar birbirlerine girdikleri anda kan gövdeyi gö
türür, ona tedbir getiremeyiz. Onun için, Dev
letin oraya maddi imkânları olamadığımdan do
layı gidemediği o bölgelerde, fakirliğinden do
layı tapusunu alamayan vatandaşa bu hakkı 
tanımak zorundayız. işte bu tasan bundan dola
yıdır ki, «tedbirsizlikler» değil, «baştan aşağı 
tedbirler taşandır» değerli milletvekilleri. 

Diğer bir noktayı, 33 ncü madde ile ilgili 
prensibolarak belirtmek isterim. 

Bu miktarlann üzerinde, yani parça olarak 
20 dönümün, ayn ayn parçalanın aynı şahsa 
aidolması halinde 50 dönümlük sınırın üzerin
deki arazilerde tapu almak isteyen insanlar ne 
yapacak? 

Hükümetin Millet Meclisine sunmuş olduğu 
tasanya göre; zamanaşımı sebelbiyle mülkiyet 
iktisabı için İ950 yılma veya daha önceki yılla
ra ait vergi kaydının veya zilyed lehine kesin
leşmiş mahkeme hükmünün ibraz edilmesi zo
runlu görülmüştür. Bir vatandaş 1950 yılından 
itibaren vergisini ödemekte ise veya 1950'den 
evvel zilyed olduğuna dair mahkeme ilâmını al
mışsa,, o takdirde 20 ve 50 dönümün üstüne çıka
bilir. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Neye 
1950'den itibaren? 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTBAK (De
vamla) — 1950 tarihini neden kabul ettik? Onu 
da arz edeyim sayın milletvekili: 

1950'de Türkiye'de tapulama başlamıştır. Ta
pulamanın başlama tarihini esas alarak, en rea
list ve gerçekçi yola gittiğimiz kanısındayım. 

Böylece, ilk tasan ile ikinci tasan arasında
ki bazı f arklan örnekleri ile huzurunuzda dile 
getirdim. Zaten ikinci tasarı Büyük Millet Mec-
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lisinin Geçici Komisyonunda konuşulurken, gel
miş olan çeşitli bilim adamlarımız ve teknis
yenlerimiz, bu tasarının bazı noktalarını eleş
tirmekle birlikte, ittifakla hepsi bu tasarının ilk 
tasarıdan çolk daha gerçekçi realist ve hukuka 
dayalı olduğu hususunu defalarca belirttiler, 
bu durum zabıtlarla sabittir. Bu nokta, Hükü
metin doğru adım attığının en büyük delili ol
muştur ve kendisine dayanak teşkil etmiştir. Ge
len bütün teknisyenler ve bilim adamları bu 
noktayı belirtmişlerdir. Tasarımızı tenkit eden 
teşekkül, Veterinerler Odası olmuştur. Sayın 
Prof. Saim Kendir ve Veteriner Fakültesindeki 
değerli doçentlerden birisi, ki onlarda sadece 
hayvancılığa gerekli önemi vermediğimiz için 
bizi tenkit etmişlerdir. Fakat, anatasarı Mecli
se gelince her iki değerli öğretim üyesi de, ana-
tasarımızın bugüne kadar bu alanda getirilen 
en doğru tasarı olduğunu, ifade etmekle tasa
rımıza gerekli desteği getirmişlerdir. 

Böylece, tasarımızın «tedbirler tasarısı mı, 
tedbirsizlikler tasarısı mı» olduğunun takdiri
ni, Türk kamuoyuna ve değerli milletvekilleri
nin takdirlerine bırakıyorum. Bu hususta ka
muoyunda, kanun çıktıktan, kanun müzakere 
edilirken de her türlü tartışma yapılacaktır. 
Ben şahsen her türlü tartışmaya, çeşitli fikirleri 
temsil eden kimselerle yapmak istiyorum. Şim
diye kadar tutulan tutumun aksine olarak, bu 
tasarıyı her görüşte olanlarla birlikte tartışmak 
istiyorum. Çünkü Türkiye'nin en önemli konu
sudur ve her halde bir kısmınız görmüşsünüz-
dür. tik defa olarak Türk Radyo ve Televizyo
nunda bir Hükümet Üyesi, her türlü karşıt fi
kirde olanlarla meseleyi tartışmak üzere Türk 
kamuoyunun önüne çıkmıştır. Bunu davamıza 
olan inancımızın ve bilgimize olan güvenimizin 
bir delili olarak görmekteyiz ve öyle kabul edil
mesini rica ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri; Güven Partisi Söz
cüsü Sayın Nebil Oktay, «Toprak ve Tarım Re
formu» deyimini isabetli buldular ve bunun 
Anayasamızın 37 nci maddesinin anlamına uy
gun olduğu hususunu ifade buyurdular. Bu hu
sustaki görüşleriyle bizim görüşümüz birleşmiş 
bulunuyor. «Tasarıda kendilerinin bazı mülaha
zaları olduğunu, bunları burada maddeler görü
şülürken dile getireceklerini» ifade ettiler. Ta
biîdir ki, tasarının maddeleri görüşülürken - en 

önemli kısım maddelerdir - çeşitli görüşler be
lirecektir. Bunların hepsini Büyük Millet Mec
lisinin en iyi şekilde değerlendireceğine ve bun
ları en İyi şekilde hükme bağlayacağına kaniiz. 

Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın 
Akçalı da; tasarıyı genel olarak olumlu karşı
ladıklarını, ama maddeler üzerinde mülahaza
ları olacağını» serd ettiler. Pek tabiî olarak, bü
tün bu mülahazalar huzurunuzda teker teker gö
rüşülecektir. Zaten, tasarıyı hazırladıktan son
ra, anakanun taasnsının gelmesi bir hayli ge
ciktiğinden dolayı, tasarımızda bazı eksiklikler 
olduğunu, bizzat Hükümet olarak müşahede et
tik. Bunların değişmesi hakkında hazırladığı
mız önergeleri, parti temsilcileriyle temas ede
rek, tek tek kendilerine değiştirme önergeleri
nin ne olabileceğini, bizzat önergeleri kaleme 
almak suretiyle arz ettik. Bu arada yalnız De
mokratik Partiye henüz gidemedim, önergeleri 
oraya da götüreceğim. Bu hususta ne kadar çok 
anlaşıp, değişiklik önergelerini beraber getirir
sek Yüce Meclise ve Türk Milletine o kadar da
ha çok lâyık olduğu tasarıyı getirmek imkânına 
kavuşuruz. Tabiî, her tasarı üzerinde istediği
miz kadar konuşmak en tabiî hakkımızdır O ta
sarıyı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. 
Bu kanun Yüce Meclisin eseri olacaktır. Yüce 
Meclis, sosyal barış ve huzur içinde yaşayan bir 
Türkiye'ye kavuşmak hususunda önemli aşama
lardan ve adımlardan birini teşkil edecek olan, 
Toprak ve Tarım Reformunu, bir taraftan sos
yal adalet ilkesini, diğer taraftan verimlilik il
kesini aynı derecede gözönünde tutarak ger
çekleştirecektir. Bu bir zorunluluktur. Yüce 
Meclisin bunu en iyi şekilde gerçekleştireceğine 
eminiz. 

Saygılarımla. (M. G. P, sıralarından alkış
lar.) 

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

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri : 

Maruzatıma başlamadan evvel Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım. 

Evvelâ Grubumuz adına konuşan değerli 
arkadaşım Kubilay İmer'in bazı sorularını, Sa
yın Bakan burada cevaplandırırken; Koopera-

j tif mülkiyetinden sureti katiyede bahis konusu 
• değildir» demiş ama, kooperatiflerin özel mülki-

157 — 



M. Meclisi B : 116 29 . 6 . 1972 O : 1 

yetindeki veya kiraladıkları arazilerde her tür
lü tarımsal faaliyette bulunmak ve kavaklık, 
okaliptüs ve diğer ağaçlann yetiştirilmesini 
yapmak görevidir,» diyor. «Kooperatiflerin özel 
mülkiyetinde» demekle kasdettikleri mana bu 
idi. Bu, getirdikleri kanunun içinde vardır. Fa
kat bu önemli bir şey değildir, birazdan konu
şacağız. 

Değerli milletvekilleri; anatasarı Yüce Mec
lisinize niyabet; eden Karma Komisyonda müza
kerelerini tümü üzerinde bugün tamamlamış 
durumdadır. Yani gelen anatasarımn bütün he
defleri, bütün ilkeleri Yüce Meclisinize niyabe-
ten görev almış olan 81 No. lu Komisyonda, her 
türlü «demontation» lan ile ortaya çıkmıştır. 
Onun için, şahsım adına yaptığım konuşmada, 
öntedbirler Kanunu ve Anatasarıyı müştereken 
mütalaa edeceğim ve neden karşısında olduğu
muzu, bu ölçüler içinde değerlendirmeye çalışa
cağım. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; ikinci Ci
han Harbinden sonra hür ve demokratik rejim
le yaşayan, açık ekonomiye dayalı milletler, 
İk'inci Cihan Harbinden sonra gerek her millet 
kendi beslenme emniyetini sağlama - artan nü
fus muvacehesinde - ve dünyanın 2 000 yılma 
doğru 6 milyar nüfusa ulaşacağını hesabederek, 
hür ve demokratik milletler de teknik, teknolo
jik ilmin ışığı altında fevkalâde bir gayrete gir
diler. Bunu böylece işaret edeyim. 

İkinci Cihan Harbinin neticesi olarak, daha 
evvel yani 1939'larda müstakil, demokratik dü
zen içerisinde yaşayan bazı devletler de, Sovyet 
blokuna iltihak ettiler, yani Harbin bir neticesi 
gönülsüz olarak iltihak ettiler. O devletlerde de 
böyle bir çalışma çıktı. Hür ve demokratik dü
zendeki çalışmalara bir nokta koyduktan sonra; 
şuraya dönmek istiyorum. 

Demirperde gerisindeki memleketlerde, sos
yal adalet ilkesine dayalı olarak bir toprak 
düzenlenmesi adını toprak reformu adı altında 
nitelendirdiler, mülkiyete dayalı fakat mecburî 
kooperatifi esas alan bir toprak reformu konu
su ele alındı. Bu devletler başlıca, Polonya, Ma
caristan, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya 
ve benzeri Demirperde gerisi memleketleri. 
Bunlarda da harpten evvelki özel mülkiyete 
dayalı işletmelere elkondu ve bunlara bir tavan 
tanındı. Bazılannda 50 hektara kadar, bazıla

rında 35 hektara kadar, bazılarında 25 - 30 tek-
tara kadar, özel mülkiyete dayalı fakat mecbu
rî kooperatifçilik adı altında bir rejime gidil
di. Bunda da sebep Sovyet Rusya'nın büyük öl
çüde hürriyete alışmış milletlerin mülkiyet re
jimi ile düzenli işletmelerle istihsal yapan mil
letlerin tıpkı Lenin'in 1917'lerde Sovyet Rus
ya'da yaptığı gibi şok uyandırmasın, bir mülki
yet süsü verilsin, arazi sahiplerinde, mülk sahip
lerinde bir infial duyulmasın diye sosyal adalet 
adı altında özel mülklere tavan koyuldu mec
burî kooperatifçilik şartı ile. 

Bu reformlar yapıldığı zaman Türkiye'de de 
gizli komünist partisi mensupları olsun veya 
açıktan açığa sosyalist düzen altında Türkiye'
nin gelişmesini isteyenler olsun, zaman zaman 
bu Meclisin kürsüsünde de ve yurt sathında da 
büyük ölçüde Yugoslav tarım toprak reformun
dan, Macaristan tarım reformundan, Polonya 
tarım reformundan, Bulgaristan tanm refor
mundan bahisle geniş propagandalar yapılmış
tır. Büyük Meclisin değerli üyeleri bunları çok 
iyi hatırlarlar. Ve en sonunda kır gerillaları 
vasıtasiyle de toprak reformunun ilkeleri köy
lerimize kadar ulaşmıştır, Örfî idare mahkeme
lerine kadar intikal ettirilmiştir. Hangi ölçüler 
içinde toprak reformu isteneceğini, bir toprak 
reformu olsun da ayağımı yer edeyim, gör ki, 
sana ne edeyim cinsinden illâki bir toprak re
formu olsun ilkesi güdüldü. Büyük ölçüde bu 
propaganda Türkiye'de yapılmıştır ikinci Cihan 
Harbinden bu yana. 

İkinci Cihan Harbinden bu yana Türk hü
kümetleri de toprak rejimi üzerinde çeşitli ted
birler almıştır. Bunlann içinde Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu zikre değerdir. Her ne kadar 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda özel mül
kiyete bir tavan tanınmış ise de, fakat gelmiş 
geçmiş Cumhuriyet hükümetleri bu kanuna bir 
doktriner leke sürdürmemiş, özel mülkiyeti em
niyetle savunmuşlardır; şükranla kaydetmek 
isterim. Ama bunun yanında Devletin mülk ve 
tasarrufu altında bulunan arazilerden de bü
yük ölçüde yurdun çeşitli bölgelerinde arazi 
tevzii yapılmıştır, topraksız çiftçiye.. Bunların 
miktarı da aklımda kaldığına göre, 22 milyon 
dönüm civarında tarla arazisi, 27 milyon dönüm 
civarında de mera arazisi idi. Fakat bu yapılan 
tevziatta öyle kişiler çıktı ki, kanun boşluk
larından da istifade etmek suretiyle verilen ara-
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zilerin mâlikleri çok kısa zamanda teknolojinin 
ve tekniğin icabı olarak o arazileri % 80 ola
rak elden çıkardılar. Ne oldu bu araziler? Bu 
arazileri hakikî çiftçiler alınteri ile değerlen
dirdiler , yeter gelirli işletmeler haline getirdi
ler, tahsis edilen meraları da yine köylü kendi 
aralarında rizaen kültür arazisi - biraz sonra 
değineceğim bunlara - haline getirdiler ve hisse 
alamayanları da para ile memnun etmek sure
tiyle Türk ziraî istihsalinin emrine amade et
tiler. 

Şükranla kaydetmek isterim; çalışkan ve va
tanperver Türk çiftçisini Yüce Meclisin huzu
runda şükranla yâdetmeyi Parlamentonun her 
değerli üyeleri gibi ben de eski bir sorumlu 
olarak, bir ziraatçı olarak milletimizin beslen
mesinde, milletimizin sanayileşmesinde büyük 
hizmeti olan çalışkan Türk çiftçisini saygı ile 
anmayı burada bir vazife biliyorum. 

Şimdi Türkiye ne oldu? «Türkiye ne olma
dan» ewel biraz daha bu mecburî kooperatifçi
lik ve tavan tanıyan toprak reformları konusu 
üzerinde daha da durmak istiyorum. 

Bunlardan en tipiği, İtalyan toprak reformu 
ile, - ki, italya'nın Marks Komünist Partisinin 
ağırlığı ile İkinci Cihan Harbinden sonra çıka
rılmış bir kanundur. - Bir diğeri de, Baas Par
tisinin sevk ve idaresine giren Arap milletle
ridir. Yani Suriye, İrak, Mısır toprak reform
larıdır. Küba'yı, Çin'i filân katmıyorum komşu
muzdur, Suriye'deki, İrak'taki, Mısır'daki top
rak reformunun neticelerini, komşu milletler ol
duğu için hepimiz biliyoruz. Tıpkı Çekoslovak
ya'daki, tıpkı Romanya'daki gibi kolhozun içine 
itilmiştir, bir karın ekmeğe çalışıyor. Hudut 
komşusu olan vilâyetlerimizin değerli milletve
killeri bunu çok iyi bilirler. Biz de zaman zaman 
yaptığımız seyahatlerle bunu fevkalâde müşahe
de etmiş durumdayız. 

İtalyan toprak reformuna gelince; şimdi şu 
öntedbirlerin ve anatasannın baş mimarı olan 
- değerli Bakanın da dinlemesini arzu ederdim -
Profesör Ziya Gökalp Mülayim bundan birkaç 
gün evvel Komisyonda, Komisyonu irşat ve ha
zırladığı kanun tasarısını teknik yönünden mü
dafaası için bulunmuştu; değerli Komisyon üye
leri orada idi. italyan toprak reformu muvaf
fak oldu, üretim 3 misline çıktı dedi. Hemen 

arkasından da dedi M, evet, italyan toprak re
formunda, hem muayyen miktarda kendisine bı
rakılıp toprağı alınana - fakat İtalyan toprak 
reformunun bir özelliği daha vardır, Hükümet 
onlara 17 bin, 18 bin dolara kadar da işletme 
kredisi veriyordu - hem de yeni maliklere... Ge
rek yeni malikler, gerek eski malikler, hiç biri
si tatminkâr bulmadılar, hepsi sanayie gittiler, 
topraklar boşta kaldı. Komisyonun o günkü za
bıtlarına da geçmiştir, hakikatta da böyle ol
muştur. italyanlar bunun fevkalâde vahim bir 
hadise olduğunu tespit etmişler, hatta bu neti
ceyi tetkik için Amerika'dan ilim heyetleri gel
miş ve Bedford üniversitesinde bir profesör, 
bunu da, yine Yüce Komisyonun zabıtlarına geç
mesi için tevdi etmiştim, o konferansında şöy
le diyordu: Hür dünya için, açık ekonomide ya
şayan milletler için İtalyan tarım reformunun 
yalan ve bir balon olduğunun ispat edilmesi bü
yük bir kazanç olmuştur. Zira Marksist italyan 
Komünist Partisi bununla italyayı güllük gülis
tanlık edeceği yalanım sürdürüyordu. Fiyasko 
ile, yalanla neticelenmiştir şeklinde, yaptıkları 
tetkik neticesinde her yerde konferanslar ver
meye başladılar. Ve nihayet geç de olsa italyan
lar, bu Flurberein ingung biraz sonra temas 
edeceğim, italyanlar da açık ekonomiye dayalı 
olan, hür milletlerin teknik, teknolojik ve eko
nomik tedbirlerine iştirak etmiş ve çalışmalarına 
1963 yılından beri hızla devam etmişler, bu saye
de de İtalyan milletinin de yüzü gülmeye başla
mıştır. O kâbus da onların üstünden kalkmış git
miştir. 

Hür milletler içinde mecburî kooperatifçiliğe 
dayalı toprak reformunun son balonu da bu su
retle tarihin seyri içinde eriyip gitmiştir. Bun
lar benim kendi yazım değildir, beynelmilel te
şekkülün neşriyatıdır. (Elindeki kitabı göstere
rek.) 

Değerli milletvekilleri; kanunun niçin kar
şısında olduğumu daha vazıh izah etmem için 
sabırlarınızı biraz istismar edeceğim, özür dili
yorum. 

Şimdi, hür milletler ne yaptı? Gerek Birinci 
Cihan Harbinden sonra, gerek ikinci Cihan Har
binden sonra büyük ölçüde teknik, teknolojik, 
ekonomik tedbirlerle, sosyal adaletin mutlak ma
nada gelişeceğine inanıyorlardı. Bunlar ne şe
kilde tezahür etmiştir? Evvelâ mevcut bünye
ye ünün ve teknolojinin bütün imkânlarının tat-
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biki, fiyat politikası, sübvansiyon politikası, ıs
lah edilmiş yüksek vasıflı tohumlar, erkenci çe
şitleri, bir senede iki mahsul, üç mahsûl alma 
yolları, yüksek verimli damızlıkların ikamesi, 
bunların pazarlaması. Bu suretle ekonominin di
ğer kesimlerinde çalışanlar ile ziraat kesiminde 
çalışanlarda sosyal adalet dengesini, yani insan 
haysiyetine yakışır bir düzenin kurulması gay
reti içinde bulunmuşlardır ki, biraz sonra oku
yacağım Manshor Planı ve onun neticesinin han
gi ölçüler içerisinde, hangi tedbirlerin sosyal 
adaleti mutlak manada ufak çiftçiye kadar sağ
ladığının, hangi tedbirlerin de sosyal adalet 
kisvesi adı altında toprak reformu ilkeleriyle 
sağlandığının takdirlerini Yüce Meclise bırakı
yorum. Bunun tipik misalleri Fransadır, tipik 
misalleri Belçikadır, tipik misalleri Danimarka
'dır; herkes yiyor, herkes içiyor, herkes güzel 
Herkes içiyor, herkes güzel giyiniyor, herkes 
güzel seyrediyor. Ama soyal adalet kisvesi al
tında mecburi kooperatifçilik kanalı ile yapı
lan toprak reformunun bulunduğu bölgelere 
de gidelim, içimizde bazan seyahat etmiş ar
kadaşlarımız vardır, insanlarını sokakta gör
mek mümkün değildir. Bu da bir vakıa. Han
gisi güzel, hangisi çirkin ilmin, teknolojinin 
ışığı altında geliştirilen mi, yoksa zoraki dedi
ğim dediktir diye zoraki imansız bir rejimin 
altında toprak reformu adı altında mülkiyetten 
yoksun, yarınından emin olmayan gayretsiz 
bir kitle mi? Elbet eki büyük milletimiz kara
rını vermiştir, Devletin Kurucusu Mustafa Ke
merle beraber muasır devletlerde gelişmele
rin daha fevkalâde milletimizin tradisyonu ile, 
örfi ile, geleneği ile, inanışları ile aynı pa
ralelde olduğu için biz de benimsemişiz. Bi
raz evvel şükranla kaydettiğim Türk çiftçisi 
hakikaten bu gayretin içine girmiştir. Ne ol
muştur, Türk çiftçisi ne yapmıştır? Biraz sonra 
değineceğim tasarı münasebetiyle. Türk çift
çisinin suçu ne? ki bugün şu veya bu şekilde 
mecburi kooperatifçiliğe tabi tutacaksın, bu
nunla kooperatifçiliği, mecburi kooperatifçi
likle hür nizam içinde, hür düşünen koopera
tifçiliği raiftezen kooperatifçiliğin taraftarı 
olmayan hiçbir parlamanter yoktur burada. 
Ama mecburi Devlet kooparatifçiliği ile Dev
letin drijanı ile tahakkuk edecek bir toprak 
reformunun karşısındayım. Neden bunu reva 
görüyoruz, ne yapmıştır? Şu Meclisin kürsü-

smdeki zabıtlar tetkik edildiği zaman, eski 
sorumlu bir arkadaşınız olarak hepsini tetkik 
ettim, 50 bin, 100 bin balyalık pamukları 500 
bine çıkarırsak Türkiye güllük gülistanlık 
olacaktır diye konuşmalar vardır bu zabıt
ların içinde. Cenabı Allaha çok. şükür 2,5 -
3,5 milyon balyaya ulaştık, daha da ulaşaca
ğız. Ne yapmıştır Türk çiftçisi? Bundan 30 
sene evvelinde hastanın yanma iki elmayı 
bulmak bir marifetken bugün elma ihracatçısı 
portakal, ihracatçısı haline gelmiştir. Türkiye'
nin sanayileşmesinde, Türkiye'nin yolunda, 
Türkiye'nin her yerinde emeği var. Ne yap
mış ki, sen bunu tahdit ediyorsun? Ne yap
mıştır ki, mülkiyetine el koyuyorsun, ufak çift
çinin yanındayım diyorsun? Bunları hakikaten 
şu salonda oturan veya şu veya bu sosyete
nin içindeki dedikodularla değerlendirmek 
mümkün değildir değerli milletvekilleri. Veya 
şu veya bu gazetenin yazdığı kupürlerle de 
değerlendirmek mümkün değildir. 

Demontationlan içinde 10 milyonken, 15 
milyonken buğday dışarıdan geliyordu, 35 mil
yon oldu, buğday fazla ne yapacağız diyo
ruz şimdi? 10 milyonken, 15 milyonken elma 
yok diyorduk, hastanın yanına elma götürmek 
bir hünerdi. Hamdolsun bugün her çeşidi var. 
Portakalı ben komisyonda da arz ettim, lise 
son sınıfta idim, bir tüccar arkadaşımın Kemal 
Bey tanır Hacı Beyin oğlu Ali Ece'nin evinde 
yılbaşında son sınıfa geldiğim zaman hisseme 
yarım portakal düştü, orada tattım. Ne olmuş 
şimdi? Ne olmuş ki, hudutlar koyuyorsun, 
soyal adalet kisvesi altında. Mülklere, emek
lere tahditler koyuyorsun, nereden aldın bu 
kuvveti? Hangi araştırmaya dayandın? Ne 
yapıyor bugün Türk Milleti?.. Portakal satı
yor dışarıya, limon satıyor dışarıya. Türk 
Milleti buğday ihracedecektir, Türk çiftçisi 
bunu başarmıştır. Hangi başarısızlığı vardı 
ki, geliyorsun kanunda bunlara hükümler ko
yuyorsun. Nereden alıyorsun bunu? Anaya
sanın amir hükmü sosyal adalet, evet sosyal 
adalet. Kim sosyal adaletten yana değildir, 
ufak çiftçinin yanında değildir? (Şekeri ihra-
cetmedin sesi) Elbette, elbette onu da söyleyece
ğim ama sonra diyeceksiniz ki, kendini methet
tin, ben de o camiadan geldim. Yok öyle bir şey, 
doğrudur gözleme ile çay içtiğimiz zamanlar, 
hatta çayı bulmak da zor, üç defa kaynatıp içti-
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ğimiz zamanlar çoktu. Bugün çayı ihracediyor- ı 
sun. Bütün bunları dikkate alacaksın, dikkate 
alacaksın ondan sonra getireceksin evet berabe
rim, yanındayım. Sosyal adalet işte bunun için- I 
de. Neyin içinde? Tekniğin içinde, teknolojinin 
içinde. Neyin içinde? Ekonominin içinde bunun
la yapacaksın. Ne yapmış Türk çiftçisi? istan
bul'u yapmış, imar etmiş beş misline büyütmüş 
Ankara'yı 150 000 nüfustan almış, 1,5 milyon
luk şehir yapmış. Fabrikaları kurmuş, Hakkâri 
ile istanbul'u şose ile bağlamış, suçu bu mu? 
Daha da yapacağından başka. Ama bütün bun
ları sayarken Türk tarımının hiç mi meselesi 
yoktur? Elbette vardır, biraz sonra arz edece
ğim. 

Bir Hükümet üyesi de bu arz edeceğim hu
suslar konusunda uzun müddet Ortak Pazarda 
müşavirimiz olarak, müsteşarımızdı, büyük elçi 
mertebesinde çalışmıştır sayın Maliye Bakanı, 
onları da arz edeceğim. Araştırmaya ve hakikate 
uygun olmayan, realiteye uygun olmayan her-
şeyin karşısında olacaktır bu Meclis. Bunu her
kesin böyle bilmesi şarttır. Şimdi değerli millet
vekilleri, ikinci Cihan Harbinden sonra hür mil
letler tıpkı Birinci Cihan Harbinden sonraki 
Bolşevik, komünist akımın kendi hür rejimlerini 
tadribetmemesi için aldığı teknik, teknolojik 
tedbirlere muvazi olarak bu sefer de artan dün
ya nüfusu karşısında büyük ölçüde hümanizme 
dayanan gelişen teknolojinin ve tekniğin icapla
rını yerine getirmek suretiyle hem kendi millet
lerinin beslenme emniyetini, hem de dünya mil
letlerinin beslenme emniyetini sağlamak bakımın
dan dünya ilim adamları gayrete geçmiştir. 

Bunların başında toprak reformculara mu
vazi olarak alman bir tedbir daha vardır, gar
bın, flurbereinigung yani zirai, beynelmilel ta
biri ile söylüyorum, bunları büyük ölçüde top
rak reformcular flurbereinigung bir nevi ufak 
arazilerin tevhidi manasında alıyorlar. Hayır 
değildir. Flurbereinigung'u izah edeyim, elim
deki on tane profesör tarafından hazırlanmış 
bir konferansta, ilmi bir konferansta flurberei
nigung dimansionları ve hedeflerini tayin edi
yor. 

Nedir bu flurbereini<nmof yenir mi, içilir 
mi ona bir bakalım? Şimdi bir taraftan mevcut 
bünyeyi idame ettirmek için teknik, teknolojik, 
ekonomik tedbirleri alacağız, ondan sonra da 

dünya üçüncü milletleri ile dördüncü milletleri 
ile rekabet etmek için asgarî maliyet unsurla
rında işletme büyüklüklerini gelişen teknoloji
nin ışığı altında tespit edeceksin. Bu suretle hem 
kendi içinde hem de üçüncü, dördüncü milletlere 
karşı da bir rekabet imkânını yaratacak. Flurbe
reinigung geniş ölçüde bir havza planlarmsıdır, 
köy planlaması değildir, şehir planlaması da 
değildir. Bir havza planlamasıdır. Bu havza 
planlamasının içinde neler var? Bu havza plan
lamasının içinde evvelâ gene teknik ve teknolo
jik, ekonomik, kıstaslarla, mutlak mera ile, mut
lak ormanın hudutlarının tayini var. Şunu da 
Büyük Meclisin huzurunda söyleyeyim ki, flur
bereinigung tatbik eden, italya, isviçre, Fran
sa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika 
bildiğimiz bütün bu hür milletler bunlarda or
man da, çayır mera da yüzde 90'ı ile ya komün 
şeklinde özel mülkiyete tescil edilmiştir, büyük 
ölçüde ama tapulu özel mülkiyetin işletmeleri 
halindedir, özel mülkiyetin elindedir. 

Şimdi ne yapmış? Mutlak hudutları tayin 
edeceğim diyor. Bunları niye söylüyorum, biraz 
sonra geleceğim oraya. Şimdi sayın Bakan 37 
nci maddeden bahis etti. getirdiği kanunda son
raki toprak dendiği zaman yalnız kültüre alın
mış, senelerden beri emek verilmiş, milletin, 
çiftçinin göznuru ile meydana gelmiş kültür 
topraklarını anlıyormuş manasına anlıyorlar. 
Çünkü gelen kanun da o. Gelen kanunda ziraat 
arazisi üzerinde tasarrufu getiriyor. Türkiye'de 
toprak yalnız o mudur? Biraz sonra geleceğim 
oraya, furbereinigung'u bir tamamlayalım, ta
mamlayalım ondan sonra geleceğiz oraya. Son
ra ne yapmış? Sonra da şunları yapmış sayın 
milletvekilleri, buralardan da, çayırdan da, 
meralardan da, ormandan da birim alandan 
azamî verim ve geliri sağlayacak tedbirler için, 
Islâh edilmiş ağaç türleri ve ot türleri, bunları 
işletme plan ve projelerine dayalı kredi ve ser
mayesini de uzun vadeli bir plana bağlamak 
üzere devamını sağlayacak tedbirler alıyor flur
bereinigung'u. işte sosyal adalet bunun içinde. 
tçinde, kaldıracak, ölü bırakmayacağım diyor. 
Her yerini, hatta şu kitabın içinde öyle işleye
ceğiz M, diyor komşumuz olan Akdeniz memle
ketleri biz de giriyoruz bunun içine, Akdeniz 
memleketlerindeki gibi çıplak kalmayalım di
yor. Aslında çıplak değiller ama gene de çıplak 
kalmayalım diyor. Flurbereinigungu'nun birin-
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ci hedefi bu. Sonra ne diyor? Diyor ki, ben di
yor havza amenejmanı içinde, bizim Anayasa
mızda da böyle diyor öyle yeni türlerin, öyle 
yeni mahsûl türleri ıslâh edeceğim M, en kısa 
tenebbüt devresinde, muhit şartlarında bu yük
sek randımanı verecek. Senede iki mahsul, üç 
mahsul için bütün imkânları seferber edeceğim. 
Gübre ve makina tekniğini o ölçüde geliştirece
ğim ki - biraz sonra yine oraya da geleceğim -
o ölçüde geliştireceğim ki, o ekolojinin milleti
mize bahşetmiş olduğu ışığı, güneşi, suyu onun 
tepyekûn tekabül ettiği Miçelli Kanununa göre 
azamî randımana götüreceğim ve bunun içinde 
sosyal adalet olacak. Daha ne yapacağım diyor 
flurbereinigung, Diyor ki, sadece teknolojinin 
birim' alandan hektardan azamî gayri safî hâ
sılayı elde etmek kâfi gelmiyor, iş gücünü ve 
ziraatin gelişen sanayiye dahi yardımcı olması 
için safî hâsıla ve iş gücü prodüktivitesini o 
şekilde yükselteceğim ki, ziraatle geçinenlerin 
hayat seviyeleri asgarî maliyetle azamî randı
man, azamî gelir ve üretim elde etmek suretiyle 
rekabet imkânına her zaman kavuşsun ve insan 
haysiyetine yakışacak şekilde yaşama imkânını 
bulsun, işte sosyal adalet bu. Ne yapıyor bunun 
için? Miras yolu ile, şu veya bu şekilde büyük 
ölçüde, ekonomik büyüklüklerini kaybetmiş 
olan tapulu arazilerin düzenlenmesine gitmek 
suretiyle yeter gelirli işletmeler kurma gayreti 
içinde. Çünkü, muayyen bir büyüklükten sonra 
hangi toprak grubu içinde olursa olsun, hangi 
sürecin içinde olursa olsun, işletmelerin asgarî 
tabanları tespit edilmeli M, ekonomik tabandır 
o çünkü, onun altına düştü mü verim düşüyor; 
o zaman ne yapacaksın? Verim düştüğü takdir
de insanını yaşatmak için ya pahalıya alıp, süb
vansiyonla satın alıp ucuza vereceksin müsteh
like, veyahut da ekonomik ve teknolojik tedbi
rin icabı olarak işletmelerin demontationlarmı 
düzenleyeceksin diyor flurbereinigung. Yani, 
30 dönümlük, 40 dönümlük, 50 dönümlük üni
teler şunun içindedir. Huzurunuzu fazla işgal 
etmek istemiyorum, üniteler Avrupa iklimi içe
risinde, Ortak Pazar iklimi içerisinde yeterli 
olmadığını, derhal bunların, asgarî 300'e, 400'e, 
500'e çıkıyor, hatta isviçre ve Almanya'da ya
pılan 2 büyük araştırmaya dayalı olarak işgücü 
prodüktivitesinin değerlendirilmesi, ziraatten 
beklenen neticeyi elde etmek için 500 ilâ 1 000 
dönüm arasındaki işletmeler ancak buna kavu

şabiliyor. Bu saydığım memleketlerin hiç biri
sinden işitmediniz ki, işitti iseniz gelin söyleyin 
ben işitmedim, hiçbir literatürde de tatbikini 
görmedim; düzenli, ekonomik çalıştırılan işlet
melere tavan koyacağız diye, toprak reformu 
yapacağız diye kimse işitmedi; yok öyle bir şey, 
yok öyle bir şey. Aksine, arazi demontationla
rmı ne kadar çok büyütürsen, gelişen teknolo
jiyi ne kadar çok götürürsen o ölçüde verimli 
olacağını tespit etmişler, ilim bu, ilim budur. 
Nitekim, size bir örneğini verevim, Mansholt 
Planı, Sayın Başvekil Yardımcısı, Müezzinoğlu 
Beyden sorabilirler, kendileri Maliye Vekili, 
elimde doküman var, bakınız Ortak Pazar neyi 
düşünüyor? Mansholt Planı neyi düşünüyor? 
Ortak Pazar Mansholt Planı toprak reformu
nu değil; aslında bir hususu daha belirtmek is
tiyorum, son FAO toplantısında Sayın Orhan 
Dikmen'in de katıldığı toplantıda, toprak re
formu bir yalandır, bu terminoloji garp millet
lerinde artık kullanılmayacaktır; tarım refor
mu terminolojisi kullanılacaktır diye karar al
tına almışlar. Bunu da bu vesileyle belirtmek is
tiyorum. Toprak rejimini düzenleme bir başka, 
tarımın strüktürünü, tarımın bünyesini ıslah et
me bir başka.. Bunlar ayrı ayrı meselelerdir. 
İşte deminden beri flurbereinigung içerisinde 
diyorum, direnajma kadar, sulama sistemlerine 
kadar, gübrelemesine kadar alt yapıyı havza 
içerisinde o şekilde geliştireceksin ki, gelişen 
teknolojiyi azamî derecede randımana götüre-
sin. Toprağın prodüktivitesini artıracaksın; 
yolları bu, yolları bu. Biraz sonra geleceğim; 
sosyal adaletin yolları bu. Bunu yapmadığın 
müddetçe aslında millet de kabul etmez senin 
getirdiğin tedbirleri. Ütopi der, hayal der, ha
yal; bu hayaldir der. Bunları yapacaksın; hü
ner o. Sen beni onlardan aşağı mı görüyorsun 
diyecektir; der millet adama. Bu millet beydir, 
bir daha tekrarlıyorum; bugün köyünde dana-
cığıdır, ama 3 ncü babası mutlak beydir. Kendi
sinin hizmetkârıdır, ama dışarının beyidir. Bu
nu hiç unutmayacaksın; hiçbir Türk unutma
yacak. Bunda şövenizim de yoktur, hakikat pa
yı vardır, tahrik de yoktur. Fransız yapıyor. 
Türk yapamıyacak sözü yoktur. Ondan dolayı 
da aşağılık duyduğumuz da yoktur, işte ben 
de Türküm, ben de bunları onun dilinden oku
yorum ve tatbik etmek istiyorum. Onun dilini 
bilmeyen yüzlerce Adanalı, yüzlerce Urfalı 
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A'eksikabuğdayma gitti, birçokları karşı çık
mıştır burada, gazetelerde Ant Dergisinde, bu
rada bizim idamımız istenmiştir. Allaha çok şü
kür diyoruz kendisine, kârına da zaranna da 
ortağız; iftihar ediyoruz, iftihar ediyoruz. Za
rarı da varsa idama razıyım, kârı da varsa be
ni ortak et demek istemiyorum ama, Allah mil
lete daha çok versin derim. Mesele bu. 

Bakınız Mansholt Planı ne diyor? Söyledim 
sayın Bakan arkadaşıdır, Müezinoğlu Bey Ka
bine arkadaşıdır, Dağdaş böyle böyle dedi aslı 
var mı diye sorar. Bakınız okuyorum. 

Sayın Başkan sabrınıza sığmıyorum, biraz 
uzun oluyor, ama özür dilerim; bu mühim bir 
konudur, onun için özür diliyorum. 

Mansholt Planı ne diyor? Çok rica edeceğim 
değerli milletvekilleri buraya kadar arz ettiğim 
hususlarda bir çelişkim olursa derhal işaret bu
yursunlar. Deminden beri izah ettiğimin Ortak 
Pazardaki bir hülâsasıdır bu; Mansholt Planı 
bu. 

«Topluluk tarım sektöründe bugüne kadar 
izlediği politikalarda en fazla çiftçileri yeter 
gelire kavuşturmak politikasına ağırlık vermiş
tir. Bu maksatla üreticilere dünya fiyatlarının 
bir hayli üstünde yüksek fiyatlar sağlanmıştır. 
Bundan başka, topluluk tarım ve üreticileri 
3 ncü ülkelerin rekabetinde korumak için, ta
rım ürünleri ithalât, çeşitli mekanizmaları tam 
bir kontrol altına alınmıştır. Bütün bu politika
lar topluluk çiftçilerini devamlı olarak üretime 
teşvik etmiştir, «zorlamamıştır, teşvik...» öyleki, 
birçok ürünlerde verim rekor seviyelere yüksel
miş ve bunun neticesinde, bilhassa hububat, süt 
ve şekerde üretim muazzam denebilecek miktar
da ihtiyaç fazlası stokları yaratacak seviyelere 
ulaşmış. Ancak, üretimdeki bu artışlar toplulu
ğa çok ağır malî külfetler yüklemiştir. Gerçek
ten gerek fiyatların yüksek seviyelerde destek
lenmesini temin ve gerekse ihtiyaç fazlası ürün
lerin dünya fiyatlarından ihracını sağlamak için 
topluluktan yapılan yardımlar milyarlarca dola
ra yükselmiş bulunmaktadır, örneğin yalnız 
1969 -1970 yılında topluluktan sözü edilen mak
satlar için takriben 3 milyar dolar sarfolunmuş-
tur. Bu itibarla Komisyon, çiftçileri yeter gelire 
kavuşturacak müessir ve sıhhatli bir ekonomik 
politika uygulayabilmek için...» Müessir ve sıh
hatli bir ekonomik politika... Sosyal adalet için

de, değinmiyor ona; bunun içinde. «... uygula
yabilmek için tarımın bünyesinde köklü reform
ların bir an evvel geliştirilmesi zarureti görmek
tedir. Ancak, bu suretledir ki, çiftçilerin ekono
mik bakımdan daha verimli bir üretime kavuş
turulmaları mümkün görülmektedir. Yeni Mans
holt Planı, aynen eskisi gibi tarım ürünlerini 
iyileştirecek, çiftçi gelirlerini artırmaya ve onla
rın yaşama şartlarını diğer sektörlerde çalışan
lar seviyesine yaklaştırmayı hedef tutmaktadır. 
Yalnız reformların uygulanmasında ilk Mansholt 
Planında daha ziyade merkeziyetçi bir görüşten 
hareket edilmişti. Diğer bir deyimle, reform ted
birlerinin topluluk ölçüsünde tespit edilerek 
topluluk komisyonunca uygulanması öngörül
müştü. Halbuki, yeni plan eski plana dair üye 
ülkeler parlamentolarında yapılan şiddetli ten
kitler gözönünde tutularak ademi merkeziyet 
prensibini kabul zorunda kalmıştır. Buna göre 
reformlarla varılmak istenen hedefler yine top
luluk tarafından tespit olunmakta; fakat bu he
deflere varmak için alınması gereken tedbirler 
üye ülkeler hükümetlerine bırakılmaktadır.» 

«Bu tedbirler nelerdir? Ekonomik bakımdan 
yeter gelirli modern tarım işletmelerinin gelişti
rilmesini sağlamak. Tarım işletmelerinin sayısını 
azaltmak, dolayısıyle çiftçi nüfusunu daraltmak. 
Üreticilerle birlikler halinde teşkilâtlanmayı teş
vik ederek tarım ürünlerinin pazarlanmasını bu 
birlikler vasıtasiyle gerçekleştirmek. Üretim, 
toplulukta en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerin 
- sığır ve dana etleri gibi - üretimi yöneltmek. 
ziraat arazisini daraltmak.» 

Dikkatinizi çekiyorum, değerli milletvekille
ri toprak kıtlığı var diyor, sosyal adalet sağlaya
cağım; dünyanın en kesif nüfusunun bulundu
ğu yerde ziraat arazisi çok geliyor; teknoloji 
işte, sosyal adalet... Sosyal adalet bu, sosyal ada
let bu. Bunu gerçekleştirecek. Bunun karşılı
ğında sanayii gelişmiş de veriyor; o sanayii de 
yine o toprak yaptı orada; sen de yap, sen de 
yap... Eğer bununla komünizm bu memlekete ge
lecekse onun alnını karışlarım; demin verdim 
dimensionlarını nereden nereye geldiğimizi; ver
dim bunu. Portakalda verdik, elmada verdik, 
şekerde verdik, pamukta verdik; hepsinde ver
dik. Ama daha tedbirler var; doğru, olacağız. 
Onun için de gitmişiz. Ortak Pazar bizim kaşı
mıza, gözümüze hayran değildi. Elbetteki biz
de bir potansiyel buldu; bu potansiyelin değer-
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lendirilmesi için müşterek çalışmaya girdi. Bu
nu bir toprak reformuyle, dondurulmuş 15 bin 
Türk lirası ile, «Ne çıkabilirsin, ne inebilirsin» 
ile tahdit edemezsin. Yok öyle şey, yok öyle 
şey... Hazır mülkün üstüne konmak yok. Yörük 
sırtından kimse kurban kesemez. Mümkün değil, 
mümkün değil... 

Devam edelim şimdi; neler sağlıyormuş? 
«Çiftçilere düşük faizli kredi sağlayacak. 

Modern tarım işletmelerinin kurulmasında hibe 
şeklinde...» Biz de üyeyiz oraya... «... hibe şek
linde kuruluş veya başlama yardımları yapıl
ması. Üretimin teşvik edilmesi; üreticilerin teş
kilâtlanması; modern tarım işletmelerinin geliş
mesi.» olarak sıralanmaktadır. 

Şimdi teferruatlarını okumuyorum çünkü 
onları okusam daha güzel şeyler var, ama za
man kıt, bağlıyorum. 

Şimdi en mühim yere geliyorum. Bakın, üre
ticilerin teşkilâtlanması konusu. Manşholt Pla
nı tarım mimlerinin pazarlanmasmda üretici
lerin gitgide artan bir sorumluluk yüklenmele
rini öngörmektedir. Bu maksatla üreticilerin 
ürün grupları itibariyle birleşerek, kooperatif-
leşerek, bütün pazarlama işlerini yürütebilecek 
tarzda teşkilâtlanmalarına büyük önem veril
mektedir. Ayrıca hükümetlerin zamanla fiyat 
garantisi sisteminden tamamen ellerini çekmeleri 
ve bu işin üretici birlilderi tarafından yürütül
mesi istenmektedir. 

Bundan başka tarım ürünlerinde üretimle 
talep arasında yeterli bir denge kurmada 
ve bu maksatla gerekli tedbirleri almada ve uy
gulamada bu birliklerin sorumlu olması teklif 
olunmaktadır. Plân üreticilerin teşkilâtlanma
larını ve bütün pazarlama işlerini yürütebile
ceği kapasiteye ulaşmalarını tem/in için gerekli 
masrafların % 30'unun teşkilât tarafından kar
şılanmasını teklif etmektedir. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, kooperatifin 
karşısında hiçbirimiz yokuz dedik, demin. 
Değerli arkadaşım burada demiş ki, «mecburi 
kooperatifçilikle bir toprak reformuna karşı
yız» Üzülmüş değerli Bakan, üzülmüş. Burada 
diyor ki, Hükümet fiyat taban politikasına 
dahi karışmayacak. Ortak Pazara üyeyiz, 
biz üyeyiz... Demek ki, öyle bir hür sendikacı, 
öyle bir rekabete dayalı sendikacı, üreticinin 
işini üreticiden daha iyi bilen kimse yoktur 

prensibine inanıyor plân. Bunu getiriyor; o 
da diyor ki, ben vesayet altındayım. Bir ar
kadaşım söylemişti, en iyi kooperatif kardeş
lerdir; onlar arasında dahi görüş ayrılığı var
dır; hürriyet fikri meselesi, düşünce meselesi. 
Sen bunu mecbur edemezsin. Edersen karşına 
çıkacağız tabiî. Yok öyle şey 

Şimdi daha ne yapıyor? Bakın söylüyo
rum, demin söyledim, havza amenejmanı, ye
ter gelirli işletme... Bunların hepsini söyledim; 
ama hep tavanı söylüyor, yukarıda. Ekono
mik dimension ne is© devam et diyor. Nite
kim bunun örneğini vereceğim. Sayın Müez-
zinoğlu da Maliye Vekili olarak bunların için
de beraber çalışmıştır. 

Modern tarım işletmelerinin geliştirilmesi; 
Manşholt Planı Topluluk ülkelerinde normal
den çok fazla sayıda küçük ve yetersiz ta
rım işletmelerinin bulunduğu ve bu yüzden 
çiftçi gelirler inin diğer sektörlerde çalınan
lara kıyasla çok düşük olduğu gerekçelerine 
dayanmaktadır. Gerçekten bu gibi işletmelerde 
ekonomik bakımdan modern tarım usulleri
nin uygulanması, rasyonel bir işletmecilik 
yapılması mümkün olmamaktadır. Bu itibarla 
Manşholt Planında bu gibi çiftçilerin tarım
sal faaliyetten vazgeçmeye ikna edilmeleri ve 
yalnız modern üretim üniteleri kuracak veya 
işletmeleri modernleştiricek çiftçilerin, Toplu
luk yardımlarından faydalanması öngörülmüş
tür, Yeni plânda bu politika aynen muhafaza 
edilmiştir. Yalnız ilk planda büyük üretim üni
teleri kurulması üzerinde ısrarlı bir şekilde du
rulmuştu; fakat yeni planda, modernleşmede 
büyük üretim üniteleri kurulması değil, fakat 
mevcut tarım işletmelerinin yeter gelirli hale 
getirilmesine veya modernleştirilmesine alır
lık verilmiştir, Zira küçük çiftçileri tatmi'n ba
kımından meselenin bu şekilde ifade edilmesi 
daha ca^'t) ve uy<mn görülmüştür, Aslmda he
def o,. Nitekim Almanya'da tarım bünyesinin 
ıslahı - çünkü onlar ovaya ff'divor. 30 y^îık 
bir peryoda bağlamış - inin girişilen ^avretler 
bu gayeye yönelmiştir. P1an. yeter geliri:' mo
dern bir tarım işletmesini aşağıdaki şekilde ta
rif etmektedir : 

Modern tarım usullerini uyerulavan ehil bir 
çiftçi tarafından idare olunan, isletme muha
sebesi tutulan, asgarî 6 yllık bir ^»Mstirme 
planı bulunan çiftçiye yılda asgarî 2 300 saat-
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İrk iş imkânı sağlayan ve bu emeği karşılığı 
çiftçiye, tohumluk ve yem masrafları çıkarıl
dıktan sonra, yılda 10 bin ilâ 12 500 dolar 
- yani 180 bin Türk Lirası - gayri safî gelir 
getiren her işletmeyi yeter gelirli işletme ola
rak tarif ediyor. Buyurun; 15 bin lira, 180 
bin lira taban... 

Bunun üstünde ne kadar geliştirirsen o 
kadar memnun olacağım diyor. Plân. Biz de 
o milletlerin üyesiyiz. Bunlar birer vakıa... 
Bunların üstünde Büyük Meclis duracak. Orta
ğıyız... 

Bu yolları kapadığın gün o kredileri mille
time kesemezsin. Bu Plânı, bu programı baş
ka gayeler üzerine yöneltemezsin. Buradan be
nim de milletim istifade edecektir. İtalyan ta
rım reformunun iflâs etmesinin tek şartla
rından birisi budur. Büyük ölçüce sübvan
siyondan faydalanmıştır, büyük ölçüde işlet
me bünyelerini geliştirmiştir, büyük ölçüde 
tekonloijik imkânlar saq-laınaya eritmiştir, Bu
nu yanmayacaksın: A^a^a'^a f'lân 40 bm 
emekle mevdana getirmiş, dışarıya portakal sa
tıyor; 300 dönüm mü olsun, 150 dönüme mi dü-
şüreyim hesabının içine gireceksin, yok öyle 
şey.. Yok öyle şey, müsaade edilmeyecektir. Bu
na Büyük Meclis müsaade edemez. Ettiği gün 
çiftçinin yüzüne bakamaz. Ne yaptım der size. 
Açmı bıraktım, geldiğiniz zaman kuzu mu kes
medim? Demez mi; der. Der bunu der... Hiç 
unutmayalım, bun! an ^ev MP.T»^H **1ını hu... 
Şimdi geliyoruz bizim kanuna: Niye filân parti 
karşılık der? Ben de bir kanun hazırladım. De
ğerli Adalet Partililer burada, Programları da 
burada. Hakikaten o prosrram doğrudur; güzel
dir. Parti Programı da, 1965 Beyannamesi de 
çok güzeldir, ilmîdir. Buralar onun içinde.. Biz 
de bir kanun hazırladık. O günün mesuliyetini 
ve selâhiyetimi kullandım; doğrudur, bütün tek
nik gücü kullandım; doğrudur. Bir kanun ha
zırladım, teklif olarak verdim, bunların içinde 
bunlar. Mansholt Planı o gün yoktu. Bunlar ha
zırlandığı zaman yoktu; ama Allaha çok şükür 
bu basireti göstermişiz. Yok tahrif etme.. 30 
tonluk buğday tabanı koymuşuz; ama 60'a da 
çık, 90'a da çık diyorum. İllâ 15 bin lirada kala
caksın.. Ulâ baban ölmeden miras yoktur.. Ba
bayı öldürecek şeyler getirmemişiz onun içine. 
(Gülüşmeler) Yok öyle bir şey.. Hedefler bu.. De
mek ki, 2 blok çarpışıyor; toprak reformu görü

şü, tarım reformu veya Flurbereinilgung görüşü 
çarpışıyor. Bizim de görüşlerimiz orada. Yüce 
Meclis herhalde bunların üzerine eğileceklerdir. 

O emeği elbette heba etmeyecektim. Baba
mın ûayrıyla gelmedim, milletin iradesi ile gel
dim oraya. Oraya geldim, milletin imkânlarını 
değerlendirdim, verdim; o da bizim görüşümüz. 

Meseleyi bu şekilde ele aldıktan sonra sayın 
Bakan diyor ki, Anayasanın 37 nci maddesi var. 
Doğru, 37 nci maddesi ne diyor bakalım. 37 nci 
maddeyi bir okuyalım. Her kanunda olduğu gibi 
bu Anayasa da bir kanundu, Büyük Meclislere 
geliyor, komantare olmayan hiç bir kanuna Mec
lisler oy vermez ki... Beni nereye götürüyorsun 
demez mi? Sorar her Meclis üyesi. Anayasada 
da bu sorulmuş. Şu 37 nci maddeyi buraya ko
yuyorsunuz; ama bizi nereye götürmek istiyor
sunuz? Nedir bu 37 nci madde? Yenilir mi, içilir 
mi? Bu 37 nci maddenin ilk gelen şekline Kuru
cu Meclis, «Ben karşıyım buna, getiremezsin» 
demiş. Ondan sonra gitmişler değiştirmişler. Bu
nu ben söylemiyorum. Şurada Meclisin zabıtla-
rındadır, arşivindedir, hatta Anayasa Komisyo
nunun toplantı salonunda İş Bankasının bastır
dığı kitapta da var, Meçisin zabıtlarında da 
var. 

Şimdi bakın ne diyor: 37 nci maddenin, eski 
halinde sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ama
cından bahsedilmişti. Sosyal adalet deyiminin 
bir takım yorumlara maruz kalması maksadı ter
sine yorumlara sebebiyet verilmesi karşısında 
buradaki maksadı başka şekilde ifade etmenin 
isabeti derkârdır. 

Kim söylüyor bunu; sayın Paksüt söylüyor. 
Burada sayın Paksüt. Ne imiş unvanı; Komis
yon Başkanvekili Emin Paksüt söylüyor bunla
rı. Uzun olmasın diye şuradan okuyayım, merak 
edenler tamamını okusun. 

Bakın sayın Paksüt ne diyor: «... Şimdi ar
kadaşlarım, burada bir değişiklik daha vardır. 
Bu da her halde Yüksek Heyetinizin dikkatin
den kaçmamıştır. Metinde «Toprağın genişliğini 
gösterebilir» deniyor. Bu «Gösterebilir» kelime
si, tayin ve tespit manasındadır. Tayin ve tes
pit yerine, Türkçe deyimi kullanılmıştır. Filha
kika hepimizin bildiği gibi, bizim Medenî Kanu
numuzda tereken, taksimen, buna ait hükümler 
arasında ziraî işletmeler babında esasen mevcut 
vahdetin muhafazasını gerektiren, hükmler sevk 
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edilmiştir. Bu hükümler yeni hükümler değil- I 
dir...» 

«Varmış» diyor, «Medenî Kanunda var» diyor, 
EminPaksüt bey. Ben demiyorum, her halde sa
yın Hükümet temsilcisi 'benden daha iyi hukukçu 
olduğu için bunları daha iyi bilir. Ben demiyo
rum, bunları aynen okuyorum. 

Evet sonra ne diyor; «...Medenî Kanunumuz, 
kaJbul ettiğimiz andan itibaren mevcudolan bu 
hükümlerin yeni Anayasamızda de belirtilmesin
de isabet görülmüştür. Burada genişlikten bah-
sedilmesindeki maksat, malı çok olan büyük 
çiftlik sahiplerinin malını kıskanmak değildir, 
servet düşmanı değilim..,» diye burada diyor; 
onun içi,n Kurucu Meclis buna rey vermiş. 

«...Verimsiz hale gelecek olan arazimin veri
mini kurtarmak gayesine matuftur. İşletmiyor
sa elinden alacağım...» doğru. Bu, İsviçre'nin 
de hukukunda var, Alman'm hukukunda var. 
Sayın Bakan bunu bilir. Bu var, evet... 

«.. Bu maksatla düşünüldüğünü açıklamak
ta fayda mülâhaza ederim. Yoksa geniş arazi 
sahibinin arazisini elinden alıp dağıtarak, arazi
yi verimsiz hale getirmek gibi bir düşüncemiz 
yoktu?. 

Diğer taraftan Türkiye'de yaşayan halkın 
geçim durumunu düşünmek ve millî plan için
deki mütalaa edilecek tarımda birtakım esas* 
lara bağlamak ve bu hususta uzmanların müta
laalarına uymak zorunluğu da vardır...» diyor 
ve devam ediyor, gerisini sayın Bakan okusun 
komantar'ı... 

Şimdi bu Anayasa ile mülk emniyeti getiril
miştir, düzenli işletme emniyeti getirilmiştir. Bir 
şey daha yapılmıyor. O da nedir; 37 nci madde 
de diyor ki, Devlet toprağı verimli işletmeye 
mecburdur. Vazife veriyor Devlete. 

Toprak nedir? Şimdi onun üzerine geliyo
rum. İşte kıyamet ondan kopuyor. Toprak; 
sadece işlenen, ekilip dikilen, yani pamuk tar
lası, buğday tarlası, sebze veya çay tarlası, fın
dık bahçesi midir? Toprak, bir bütündür bütün.. 
Suyu ile bütündür, ormanı ile bütündür, mera
sı ile bütündür. Bir bütündür. Bunu ele alacak
sın, bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirecek
sin. 

Getirdiğin kanunda nedir? Mehmet ağanın 
mülkünde arazi bölünürse böyle olacaktır, bö-
lünmezse öyle olacaktır; ölürse böyle olacak, | 
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ölmezse böyle olacak... Kanun bu, aldığı tedbir 
bu... Mülke elkoyuyor. Öbür taraftan bir bütün 
olan, entegre bir düzen olan, topyekûn Türk 
arazi varlığının çareleri yok burada. Yok bura
da.. Benim tasarımda meraya, o da kendi görüşle
rine göre 1 - 2 maddeyi aktarmakla oldu demek 
manasında değil bu. «Benim tasarım» diyorum, 
çünkü ondan evvel yapılan bazı tasarılar vardı, 
onda bunlar yoktur. Bir cümle o kadar.. 

Şimdi geliyorum orman, su kaynakları, mera 
nerede? Bu toprak bizim değil mi? Bunun üze
rinde tedbir yok mu? Şimdi değerli milletvekil
leri, tasarının asıl korkunç tarafı bu. Orman, me
ra Devletin mutlak tasarrufundadır. Onun için 
oraya yanaşmıyor. Yanaşmıyor, özel mülke ya
naşıyor. Nedir o; bu vatanın üstünde biz yaşa
mıyor muyuz? Yaşıyoruz tabiî. Toprak; bütünü 
ile, Devleti ile, milleti ile müşterek mülkümüz 
değil mi? Neden tedbirler illâ illâ -sayın Baka
nın deyimi ile- 81 milyon hektardan 26 milyon 
hektarı ziliyet veya tapu yoluyla milletin ta
sarrufunda, demin arz ettim, ihracatın % 80 ini 
o temin ediyor, fabrikaları o kuruyor, İstan
bul'u o yapıyor, Ankara'yı o yapıyor, yolları o 
yapıyor, içmesularını, elektrifikasyonu, barajı
nı o yapıyor; öbür taraftan 53 milyon hektar 
Devletin elinde, geliri nedir? Yalancı çıkmaya-
yım diye.. «10 milyon diyeyim» yalancı çıkmaya-
yım diye.. Aslında o değil. O değil yok... Şim
di bir yandan Devlet işletmeciliği bu, ağırlığımı
zı koyun. 2/3'ü Devletin hüküm ve tasarrufun
da, orada burada tedbir yok; mülklere gelmiş 
tedbir... Niye İstanbul'u yaptın diyor, 5 misline 
büyüttün diyor kanun bir nevi. Çiftçiye kızıyor. 
Öyle şey mi olur Sen misin bunu yapan, şimdi 
elinden alırım demek istiyor. Bu gayretini düşü
receğim diyor. Neredem aldın o yetkiyi sayın Ba
kan getirdin bunu? Polemik değildir; bu bir va
kıa. Bir tarafta 50 milyara yakın gayri safî hâ
sıla, öbür taraftan 7 milyar, 6 milyar. 52 milyon 
hektar, öbür taraftan da 26 milyon hektar. 

Orman, mera kanununa koyduğumuz, o top
rak indisi dediğimiz en iyisi de, o mera ile o or
manın içinde. Anadolu köylüsüne de kıraç arazi
yi vermişsin ve burada kal demişsin ama, bu
na rağmen o azmini, iradesini göstermiş. Onun 
için şükranlarımı eda ediyorum burada. 

Şimdi rakamlar veriyorum; bakınız Ortak 
Pazarın 1958'de neşrettiği ve fakat benim Ba-
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kanlığım sırasında, 1967'de safrn aldığım şu eser
den orman istihsallerine ait birkaç rakam vere
ceğim, sayın Bakan da dinlesin. Hani işgücü, fu
karaya iş bulma, sosyal adalet var ya, bunlar 
bunun içinde var işte, bunları bir görüşelim. 

Değerli milletvekilleri, okuyacağım rakam
ları lütfen aklınızda bir heykelleştiriniz. 

Batı Almanya'da orman sahası 6 373 000 hek
tar, istihsali ise 28 milyon metreküp 

Fransa'da orman sahası 11 400 000 hektar 
istihsali 35 milyon metreküp. 

italya'nın 5 600 000 hektar, istihsali 19,8 
milyon metreküp. 

. Belçika'nın 601 000 hektar, istihsali 2,2 mil
yon metreküp. 

Lüksemburg'un 86 000 hektar, istihsali 220 
000 metreküp. 

Hollanda'nın 260 000 hektar, istihsali 740 
000 metreküp. 

Yunanistan'ın orman sahası 2 milyon hektar, 
istihsali 3,8 milyon metreküp. 

Avusturya'nın 3,14 milyon hektar, istihsali 
11,4 milyon metreküp. 

isviçre'nin 1 053 000 hektar, istihsali 3,8 mil
yon metreküp. 

İsveç'in orman sahası 22,98 milyon hektar, 
istihsali 41 milyon metreküp; yuvarlak rakam 
42 milyon metreküp. 

Norveç'in 6,7 milyon hektar, istihsali 8,94 
milyon metreküp. 

Danimarka'nın 438 000 hektar, istihsali 1,86 
milyon metreküp. 

İngiltere'nin 1,72 milyon hektar, istihsali 
3,18 milyon metreküp. 

Portekiz'in 2,5 milyon hektar, istihsali 5,2 
milyoın metreküp. 

Finlandiya'nın 21 milyon hektar, istihsali 
38 milyon metreküp. 

Türkiye'nin ise orman sahası, son yapılan 
kayıtlara göre 18 milyon hektardır. Fakat üç 
başmüdürlük var, onların da amenajmanı bitti
ği zaman 21 - 22 milyon hektarın üstüne çıkabi
lir. istihsal ise 4 milyon metreküp. 

Sosyal adalet bunun içinde sayın Bakan. Son
ra ne var?., indekse getiriyorum, diyorsun; ora
da zeytinin delicesine milleti seyrettiriyorsun, 
fundalığı seyrettiriyorsun, illâki zeytin olmaya
cak diyorsun, illâki dönümden 200 liralık çay 
olmayacak, 30 liralık kızıl ağacı olacak diyorsun, 

illâki dönümden 700 - 800 lira getiren narenci
yeyi bitirmeyeceksin, funda burada bekleyecek, 
diyorsun. Ondan sonra da fukara çiftçiye sos
yal adaletten bahsediyorsun. Getirdiğin kanunda 
mutlak orman sınırlarını, yani ormanı getirdi
ğin o indeksler içindeki yerine oturturup, halk 
orman münasebetlerini geliştirip bizi 4 milyon 
metreküplük istihsalden alıp 30-40 milyon met
reküplük istihsale götürsene... Bu konuda Oza-
ra'ının raporu da var. 

Yok öyle şey, oraya dokunamazsın, orası 
Devlet işletmesidir, Allah yaratığı değildir o. 
iklimin, tekniğin, teknolojinin icabı; milletle 
olan münasebetleri her yerde ahenkleştirecek-
sin; orada oturan insanlar hapishane kaçkını de
ğil, gelişigüzel, ne senin ne benim babamın di
rektifiyle oturmuştur. Alın teri ile gelmiş, yer
leşmiş ve orayı değerlendirmiştir. O değerlendir
meye gideceksin, yok kanunda bu. Ondan sonra 
geleceksin, 3,5 milyon ton veya balya pamuğa gö
türen mülke taban koyacaksın; işte biz buna 
karşıyız.. 

Merayı alıyorum ele: Getireceksin mutlak 
tarifleri ve milletle olan münasebetlerini getire
ceksin. Göreceksin M, orada mülke el koyma
dan da fukara dediğin, fakir dediğin o çiftçiye 
dünya kadar iş bulacağız. Bu işi yalnız mülkiye 
mektebindeki eğitim kürsüsünde ders vermek
le halledemezsiniz. 

Bunu söylemeyecektim ama, biz de okuyo
ruz, dediğin için söylüyorum; biz de okuyoruz 
sayın Bakan, biz de onun tatbikatından geliyo
ruz, biz de ömrümüzü o yolda verdik, biz de bu 
milleti seviyoruz sayın Bakan, onun için söylü
yorum ; bunları elbette getireceksin. 

Bütün bunlarda kimden yanaşın; toprak re
formundan yana mısın? Dedim onu, toprak re
formunu kimlerin yaptığını.. Yoksa Flurbereini-
gung'dan yâna mısın? Oradaki havza amenaj-
manına gireceksiniz, ormanın mutlak hududu
nu sağlayacaksınız, orman - halk münasebetleri
ni geliştireceksiniz, onun üretimini üç - dört mis
line çıkaran tedbirleri getireceksiniz; o takdir
de sizinle beraber olmayan namerttir. Yok öyle 
bir şey, yok öyle bir şey. 

Sonra mera... Efendim, görüş bu, Türk köy
lüsü marjinal olarak meraları sürdü, sütsüz kal
dık. Sabahleyin komisyonda söyledik, dedik ki, 
Türkiye'de en kuvvetli mera verimi 200 - 400 
nişasta birimidir. Yani 100 gram yağın hayvan 
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midesinden geçtikten sonra sağladığı enerjiye 
nişasta birimi tabir edilir. Ama, kusura bakma
yın, mutlak merayı şu dediğiniz iklim indisinin 
içine oturttuğunuz zaman, tekniği ve teknolo
jiyi, milletle olan münasebetlerini götürdüğünüz 
zaman beş, altı misline çıkıyor, 3000 - 4000 nişas
ta birimine kadar yükseliyor; sabahleyin ilmî 
literatürden 45000 'e kadar çıktığını okudum, 
bunlar araştırma neticeleridir. 

Ama mutlak mera nedir? illaki 300 milimet
renin, yani buğday ekolojisinin olduğu yerde 
köylüyü mecbur edersen ki, bura meradır diye, 
orada ot bitmez ki, ot çok su istiyor. Ama, çok 
su istediği halde mutlak surette mera olması ica-
hetmiyor. Sabahleyin söyledim, suyun çok ol
duğu yerde pancar ekersin, 2800 lira alırsın, 
mera olarak çalıştırırsan 900 lira alırsın. 

Bunları tespit ederek, bu kalifikasyonlan, bu 
hesaplan yaparak bir tarım bünyesini geliştir
me kanunu ile gel, canım kurban. Ama illâ ve il
lâ Ayvalık'taki bilmem nere ile Erzurum'un fi
lân yerini toprak endeksi yönünden ele alarak 
31 dekarla 106 dekan böyle bırakacağım diyen, 
kanun metni getirip mülkiyete işletme hürriye
tine, teknolojik geliştirme hürriyetine tahdit
ler koyan, bizi kapalı ekonomiye döndüren, top
rakla bir eden kanunun elbette karşısında ola
cağız. Bunlar ekonomik şeyler, bunlar hiç bir 
tedbirler manzumesinde yoktur. 

Devlet su getirecekmiş.. Su gelmeden evvel 
dönümü bin lira eden bir toprak, su geldikten 
sonra ne olacakmış? Şayet yirmi dönüm ise 20 
bin lira değeri vardı, su geldi beş misline çıktı, 
ne etti, 5 p00 lira etti. 5 000 lira, 20 000'in 1/4'-
üdür, sana 4 000 lira veriyorum, 16 dönümü de 
80 000 liraya sana satıyorum.. Bu nerede görül
müştür? Devlet suyu babasının kesesiyle mi geti
riyor, milletin imkânlanyle getiriyor, bu milletin 
imkânlanyla oluyor. 

Bunun manası nedir? Bunun manası strate
jide, sulanan sahaları kamulaştıracağım, demek
tir. Sosyal adalet bu mu? 

Dahası var: Herif hayatta mirasını veremi
yor, yani oğluna bir şey hibe edemeyecek, kaçı
racak, malının hırsızı olacak. Veyahut da oğlu 
eğer biraz haris ise, babasını öldürecek M, biran 
önce malına kavuşsun.. Yok böyle şey, yok böy
le kanun, yok böyle hukuk anlayışı. 

Bu kanun Anayasaya aylandır. Anayasanın 
37 nci maddesine taban koyan, ekonomik geliş

meyi kısıtlayan, tahdideden her şey, Anayasanın 
ruhuna da, milletin geleceğine de, ortağı bulun
duğumuz Avrupa Entegrasyonunun politikası
na da terstir, tutucudur, bağlayıcıdır, toprağa 
yapıştıncıdır; geliştirici değildir. 

O bakımdan, görüşüm odur ki, büyük milletin 
değerli temsilcileri, bu konuşmamın ışığı altın
da bu öntedbirler tasansını değerlendirecektir 
ve bu tahditleri ve şu tehditleri, Türkiye'de san
ki kültür arazisinin dışında toprak yokmuş gibi 
münhasıran onu hedef alan bir kanunu, geniş 
manada bir doktiriner kanunu değerlendirecek
tir. 

İşte bu sebeplerle ruhuna ve felsefesine karşı 
olduğumuzdan bu kanuna kırmızı oy vereceğim. 

Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istiyorsunuz 
ancak, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, yeterlik 
önergesi gelmiş olduğu için daha önce size söz 
imkânı sağladım, onu takiben de sayın Dağdaş'a 
son söz milletvekilinindir, hükmünce söz ver
dim. Yeterlik önergesi kabul edilmezse zatıâli-
nizin konuşma hakkı doğacaktır. 

Yeterlik önergesini takdim ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde altı üye konuşmuş, 

durum tevazzuh etmiştir. Tasarının tümü üzerin
deki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Sürt 
Mehmet Nebil Oktay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyen
ler ... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Devlet Bakanı, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Demokratik Parti milletvekillerinden Sayın. 
Bahri Dağdaş'm değinmiş olduklan bazı nok
talan açığa kavuşturmak için gerekli açıklama
ları sizlere sunmak isterim. 

Mansholt planı hazırlanmış bir projeden 
ibarettir. Bugün Avrupa ülkeleri bunu uygula
ma yoluna girmemiştir, çünkü Mansholt planı 
dev işletmeler öngörür. Bu dev işletmelerin al
tından kalkıp, kalkılamayacağı hususu Avrupa' 
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nın en ileri ülkelerinde tereddütler uyandırmış
tır. Hiç birisi uygulamaya henüz başlamamış 
olup tereddüt içinde düşünmektedirler. 

Ayrıca; oradaki şartlan Türkiye'nin şartla-
riyle aynı mütalaa etmenin imkânı yoktur. Biz 
bugün hazırladığımız Toprak ve Tanm Refor
mu tasarısı ile Türkiye'nin, bugünkü ihtiyaçlan-
na cevap getirmek istiyoruz. Bundan 15 sene 
sonra Türkiye sanayi alanında daha çok kalkın
dığı zaman, Toprak ve Tarım Reformu tasansı-
nın o günün koşullarına göre değişmesi gayet 
tabiîdir. 

Avrupa ülkelerinde bugün artık araziden 
nüfus çekilmek isteniyor, işletmeler onun için 
büyütülmek isteniyor. Fransa'da çiftçiliği bıra
kana emeklilik veriyor devlet. Biz öyle değiliz, 
bizde işsiz insanlar doludur. 

Komisyonda da söylediğim gibi şimdi sizle
re de açıklayacağım, sanayi sektöründe bir ki
şiye iş hazırlamak İçin kaç milyon veya kaç yüz 
bin lira lâzım, tarım sektöründe kaç yüz bin lira 
lâzım? 

Türkiye kendi şartlan içinde sosyal banşı 
aramaktadır. Orada verilen rakamlan mukaye
se ederken Türkiye'nin şartlarını düşünmek lâ
zımdır. Amerika'da vatandaş başına düşen mil
lî gelir ne kadar, Fransa'da vatandaş başına 
düşen millî gelir ne kadar, asgarî miktar ne ka
dar, Türkiye'de ise ne kadar? Bütün bunlan 
gözönünde tutmak, Türkiye'nin şartlarına gö
re değerlendirmek zorundayız. 

Tanm işletmelerinin adedi tabiî Avrupa'da 
azaltılmak isteniyor. Biz bugün onu düşünecek 
durumda değiliz. Biz de o aşamaya geldiğimiz 
zaman, meseleyi o zamanki Büyük Millet Mec
lisleri o açıdan ele alacaklardır. 

Diğer bir noktayı daha belirtmek isterim; 
arazi üzerinde kooperatif mülkiyet, arazi veri
lirken zorunlu olarak yok dedim ben tasanda. 
Yoksa kooperatif anlaşmış bir bahçe kurmuş, 
bunun niçin aleyhinde olalım? Bugün anlaşarak 
kooperatif olarak bahçe kurmak mümkün de
ğil mi sayın milletvekilleri? İçinizde bir çoklan 
belki böyle kooperatiflere girmişsinizdir. Bunu 
yasaklayan bir hüküm yok, dünyanın her ya
nında bu serbesttir. Aranızda anlaşıp bir koope
ratif bahçe kurarsanız, tamamen ihtiyarî ola
rak, kendi iradenizle buraya gireceksiniz, buna 
kimse engel değildir. Ama biz araziyi verirken 
bu illâ kooperatifin olacak, senin mülkiyetinde 

olmayacak, devletin mülkiyetinde olacak demi
yoruz. Bu sistem, işte kolhoz veya kibbutztur. 
Biz bunu asla demiyoruz, bunu demek zaten 
Anayasaya ayları düşer. Mülkiyet tamamen 
araziyi dağıttığımız kimselerindir, onlar İşlet
me, kredi ve satış kooperatifleri kuracaklardır. 
Ama bu kooperatif bu arada, ben bahçecilik ku
racağım diyor, şayet anlaşabiliyorlarsa ve hep
si de istiyorlarsa, ufak bahçeler kurabilirler. 
Bunun hiçbir sakıncası yok, zaten bunun Tür
kiye'de uygulaması da var. Onun için benim 
söylediğim tasarıyı uygularken toprak dağıttı
ğımız kimselere mülkiyet vermemek fakat koo
peratife mülkiyet vermek konusunun bizim ta
şanınızda söz konusu olmadığını, zaten hiçbir 
tasanda da söz konusu olamayacağım 1961 Ana
yasası muvacehesinde belirtmekten ibaretti. 

Bizim tasarımızda Sayın Dağdaş'ın söyledi
ği birçok noktalar var : Toplulaştırma ve diğer 
meselelerin hepsi var. Zaten tasarının ismi de 
ondandır ki; Toprak ve Tanm Reformu tasan-
sıdır. Dikkat buyurursanız Sayın Dağdaş sade
ce tanm reformunu öngörmektedir; sadece ta
nm reformundan yanadır. O topraksız veya az 
topraklı çiftçiyi topraklandırmak meselesini ele 
almak istemiyor. Onun görüşü verimi artıralım 
herkese iş çıkar. Böylece somun büyür, herkes 
de oradan pay alır diyor. Güzel, somunu büyü
telim ama bugünkü imkânlarla somunu hemen 
büyütemiyoruz. Onun için işsize, topraksız ve
ya az topraklı çiftçiye toprak verelim diyoruz. 

Müsaade buyurursanız bazı rakamlan açık
layalım : Kâğıt sanayiinde bir kişiye iş hazırla
yabilmek için yapılacak yatırım 900 bin ile 1 
milyon, gübre sanayiinde bir kişiye iş hazırla
yabilmek için yatınlacak para 500 bin lira. Pet-
ro - Kimya sanayiinde bir kişiye iş hazırlayabil
mek için yatınlacak miktar 2,5 milyon lira. 

En son canlı bir örnek daha vereyim müsaa
de ederseniz; Mensucat Santral Sanayii yeni iş
letmeler kuruyor (broşürleri belki sizlere de 
gelmiştir) Broşüründe diyor ki; «420 milyon 
lira yatıracağım, 1 600 kişiye iş bulacağım.> 
420 milyon lirayı 1 600'e bölersek, demek ki 
mensucat sanayiinde bir kişiye iş için 262 500 
lira yatırmak lâzımdır. 

Şimdi tanm sektöründeki rakamlara da bir 
göz atalım : Tarım sektöründe beş kişiyi geçin
direcek bir aile reisine iş sağlamak için iskân 
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dahil 122 450 lira lâzımdır. Bu rakamların ne
lerden teşekkül ettiğini de arz edeyim; bir ko
nut 35 bin lira, işletme yapıları 13 750 lira, alt
yapı tesisleri (kamu ve sosyal tesisleri) iştirak 
payı 10 bin lira, arsa 2 600 lira, tarım arazisi 
42 bin lira (105 dönüm kuru arazi verdiğimize 
g'öre hesaplamışız), işletme ve donatım kredisi 
15 bin lira, karşılıksız yardım 4 100 lira : Top
lam olarak 122 450 lirayı bugün Türkiye verdi
ği zaman, tarım alanında beş nüfusu geçindire
cek bir aile başkanına geçim imkânı sağlıyo
ruz. Nerede bu beşyüz binler, sekiz yüzbinler, 
ikibuçuk milyonlar, nerede bu rakamlar? 

Bunu yapmayalım demek; fakir çiftçiyi sı
kıntıda bırakalım demektir sayın milletvekille
ri. Meseleyi bütün açıklığı ile ele almak zorun
dayız. 

KADİR ÇETtN (îçel) — 100 dönüm yeri ni
ye aldınız? 

ISADETTÎN BÎLGÎÇ (istanbul) — Kuru da 
o arazi nerede var? 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, zaten sulu da 
vereceksek 32 dönüm vereceğiz. O zaman rakam 
değişecek. Biz 105'i kuruda hesapladık. Kuru
da dönümü 400 liraya da var, 800 liraya da var, 
bu rakamlar mevcuttur Sayın Bilgiç. 

Meseleyi şimdi açıklığı ile ortaya koyalım 
müsaade ederseniz; 122 450 lira verdiğimiz za
man evi dahil (sanayi sektöründe ev dahil değil, 
sadece fabrika tesisleri dahildir) köyün yolu, 
suyu, elektriği dahil beş nüfuslu aileye geçim 
temin ediyoruz. Üstelik bu paranın bir kısmını 
biz arazi dağıtmasak da harcayacağız, çünkü 
araziyi ıslah etmek zorundayız. Toprak Refor
munu yapmasak dahi araziyi ıslah etmeyecek 
miyiz, araziyi ıslah tedbirleri almayacak mıyız? 

Onun için meseleyi Türkiye'nin koşulları 
içinde mütalaa etmek zorundayız. Türkiye'nin 
bugünkü şartlarında biz nüfusun bir kısmına 
tarım sektöründe geçim imkânı sağlamak zo
rundayız. Eğer sanayi sektöründe bunu sağla-
yabilseydik, Türkiye'nin gücü buna yetseydi 
bu meseleyi hiç düşünmez ve Fransa gibi; «kim 
tarlasını bırakıyorsa emeklilik vereceğiz» der
dik. Bu da Türkiye'ye inşallah nasibolacak, bir 
gün o zaman onu uygulayacağız, ama Türkiye' 
nin bugünkü koşullarında derdimize çare arı
yoruz. 

Onun içindir ki, zaten bu mesele büyük ve 
geniş halk kitleleri tarafından benimsenmiştir. 
Tasarımız hem Tarım ve hem de Toprak Refor
munu öngördüğü için, Türkiye'de her iki deyim 
de başka anlamlarda kullanıldığı için ikisini 
birleştirerek huzurunuza getirdik ve tasarının 
ismine Tarım ve Toprak Reformu dedik. 

Bizim tasarımızda orman tahdidi ile de il-
gili hükümler var. Ama ormanla ilgili bir mese
leyi burada düzeltemezdik. 216 ncı maddede di
yoruz ki; ormanların yeniden tahdidi meselesi
ni ele alalım. Burada tarım sektörüne ayırabile
ceğimiz bir şey varsa tabiî vereceğiz. 

Meralarla da ilgili hükümler var. Eğer 
bir meranın hakikaten ve mutlaka mera ola
rak kalması icabediyorsa, o zaman merası ol
mayanlara veririz. Mera dışına çıkması müm
künse tanm arazisine tahsis ederiz, bunlar ka
nunumuzda var. Yalnız bugün Türkiye'de veri
len raporlar şunu gösteriyor ki, meralarda sı
nıra gelinmiştir. Bunu bilmemeye imkân yok, 
raporlarda yazılıdır. Ama buna rağmen mera
lardan tarıma ayıracak bir yer bulursak tabiîki 
onu da yapabileceğiz. Bizim tasarımızda bunun
la ilgili bir madde de mevcut, 238 nci madde. 

Biliyorsunuz orman komisyonları zaten çe
şitli teknisyenlerden kurulur. Bir orman ko
misyonunda ziraatçisi var, hukukçusu var, ik
tisatçısı var, ormancısı var. Onun için orman
ları yeniden tahdit edeceğiz ve gerekirse orman 
vasfını kaybetmişse topraksız veya az topraklı 
çiftçiye arazi vereceğiz. 

Meseleyi böylece ele aldıktan sonra şu hu
susu arz etmek isterim. Getirmiş olduğumuz ta
san üzerinde taşıdığı isimlere tam uygun ola
rak hem tanmda verimliliği öngörmüştür, Ta
rım Reformunu getirmiştir. Hem de topraksız 
veya az topraklı yüzbinlerce çiftçiyi geçim im
kânına kavuşturmak amacını gütmüştür. 

'Bugün Toprak Reformunu yapalım, ama ta
van koymayalım demek Türkiye'nin şartlarında 
imkânsızdır. Zaten Atatürk'ten beri hazırlanan 
tasanlar sadece Sayın Dağdaş'ın tasana hariç, 
tarım işletmelerine bir tavan getirmiştir, bu bir 
gerçektir. Bu Meclisin içinde bu tasanlan ba
kan olarak getiren milletvekilleri mevcuttur, 
bakan iken getirmişlerdir bunlan hepsi. Hepsi 
tanm işletmesine bir tavan getirmekte haklı 
idiler, mecburuz biz de bunu yapmaya. Ama ba-
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zıları bu tavanı geniş tuttu, bazısı daha dar 
tuttu. Aralarındaki fark sadece bundan ibaret
tir. Tavan getirme gereğini hepsi kabul etmiş
tir. Sadece Sayın Dağdaş'm tasarısı hariçtir 
bunlardan. 

Onun için biz, meseleyi Toprak ve Tarım 
Reformu yönünden huzurunuza getirdik ve 
Türkiye'de şartlar öyledir M, biz tarım sektö
ründe daha ucuza insana iş hazırlıyoruz. Geçim 
imkânından yoksul vatandaşı mahrum mu ede
lim? Buna mecburuz. İnşallah Türkiye sanayi-
leşecek, ileri gidecek o zaman biz de tarımda 
arazisini bırakana tekaüdiye veriyoruz diyece
ğiz, bu sefer tarım işletmeleri yine büyümeye 
gidecektir, ama Türkiye bu seviyeye ne zaman 
gelecektir? Bütün mesele bundan ibarettir. 

Bir hususu daha huzurlarınızda açıklamak 
istedim, sulama tesisleriyle ilgili bir nokta da
ha var : Sulama tesisleriyle ilgili olarak anaka-
nun tasarısında getirdiğimiz hükümden daha 
tabiî bir hüküm olamazdı, onu maddede sırası 
geldiği zaman gerek komisyonda ve gerekse 
burada açıklayacağım. O nokta ile huzurunuzu 
burada işgal etmek istemem. 

Mevcut tasarının genel hatlanyle izahı konu
suna açıklamalarımı tahdidetmek istiyorum. 
Rakamlar buradadır, en ucuza malolanlardan 
birisi Mensucat Sanayii, burada bir kişiyi iş sa
hibi kılmak için 262 500 lira yatırmak lâzım, 
«İmde dört gün evvel Mensucat Sanayiin yolla
dığı bir broşür var; «420 milyon Türk lirası ya
tıracağız tesisler tamamlanınca da 1 600 kişiye 
iş bulacağız» diyor. Mensucat Sanayii de iş ya
ratma bakımından zaten en ucuz sanayii dalı 
oluyor galiba, buna da mestken dahil değildir. 

Dikkat ederseniz bizde ev, arsa ve işletme 
birlikte 37 600 lira tutuyor sadece. 

Onun için, bunu Türkiye'nin yapması gerek
tiğinde ve bunu demokratik şartlar içinde, mül
kiyet hakkına Anayasanın emrettiği şekilde say
gı göstererek yapması gerektiğinde hepimiz 
hemfikiriz. Anayasaya hürmet çerçevesinde top
raksız veya az topraklı çiftçiye biran evvel ge
çim imkânını sağlamaktan başka hiç bir kaygu-
nun ne hükümette ve ne de Büyük Millet Mecli
sinde olduğunu sanmıyorum. 

kaygılarımla. 
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 

Ahmet Şener, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirleri ta
sarısı üzerinde C. H. P. Grubunun görüşlerini 
belirtirken; tedbirler üzerinde bu tasarının ana-
ilki hedefi olduğunu açıklamak istiyorum. 

Birincisi; teşkilâtı kurmak. 
İkincisi ise; anatoprak reformu yapılırken 

daha önceden alınması gereken tedbirler üze
rinde konuşmaktır. 

Fakat burada gerek hükümet cevap verir
ken ve gerekse grup adına arkadaşlarımız konu
şurlarken Türkiye'de ve Türkiye dışında bulu
nan bir çok raporların, taslak halindeki düşün
celerin veya ilim adamlarının söylediklerini bu
raya getirdik. 

iSayın Başkan; 
Bu konuda görüşülmesi gereken hususlar bu 

öntedbirler tasarısı üzerinde tedbirler alınır
ken Türkiye'de toprağı var olan kişilerin, aile
lerin toprağına bazı tedbirler kor iken, bunun 
hakkında görüşler söylenecek; bundan sonra da 
toprak verilmesi icabeden kişiler için alınması 
lâzımgelen tedbirler varsa, bunlar söylenecek. 
Bu sorunların Anatoprak reformu kanunu gel
diği zaman geniş şekilde görüşülmesi gerekirdi. 
Belki Sayın Hükümet diyebilir ki, «Ama tahrik 
edildi, cevap vermeye mecburum.» 

İSayın Başkan, burada hükümetler konuşur* 
ken bir konuyu tespit etmek lâzımdır : «Ben 
memurlarımdan notu böyle aldım...» deniliyor. 
Hayır Sayın Başkan, biz burada memurlarla 
konuşmuyoruz, mütehassıslarla konuşmuyoruz; 
biz hükümet temsilcisiyle konuşuyoruz. 

BAŞKAN — O durum aydınlandı Sayın Şe
ner. Sayın Bakan özür diledi, «yanlış bir inti
ba olmuş olabilir,» dedi. Yani kapandı bu konu. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Aydınlandı, 
teşekkür ederim Sayın Başkan; ben o konuya 
girmeyeceğim. Yalnız önemli bir konuyu söyle
mek istedim. Çünkü, «öyle alındı,» şeklinde 
olmamalıdır. Grup adına, grubumun mesuliyeti
ni sırtıma alarak konuştum; verilen cevap da 
elbette benim sırtımdan grubuma aittir. O hal
de bunu tespit etmeye mecburum. 

iSayın Başkan, «Çelişki var,» demiştim, Sa
yın Bakan çelişki olmadığını söylüyor. Sayın 
Bakan der ki, meyvecilik, yani bağ bahçe... 
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BAŞKAN — Sayın Şener, bu tarafını Heye
ti Umumiyeye hitabedin, bana değil. Lütfen. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, zatıâlinize hitabedişimdeki maksat şudur : 
Eğer konuşmacı bir kusur işlemişse Sayın Baş
kana aksettirerek kusurları tahfif etmek sure
tiyle üyelere aksettirilir. Esası budur. 

BAŞKAN — Bir şeyde çelişki var mı yok 
mu; bunu tayin edecek merci ben değilim, He
yeti Umumiye. Sizin ifadenizi Sayın Bakan çe
lişki olarak niteledi; siz de çelişki olmadığını 
Heyeti Umumiyeye ifade edeceksiniz. Buyuru
nuz. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Gayet ta
biî... 

ISaym Bakan çelişki olmadığını ifade ediyor 
ve fakat sonunda da ilâve ediyor : Burada 
üçüncü madde tedvin edilmiş, bağ, bahçe bu 
öntedlbirler tasarısında özel bir madde ile, istis
naî bir madde ile dışında bırakılmıştır. Sayın 
Bakan, «Kısmen içinde, kısmen dışındadır,» di
yor. Zabıtlara aynen öyle geçmiştir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Hükümet tasarısında bir çelişki yok. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Hükümet 
tasarısında var idi; fakat Komisyon değiştirdi. 
Buraya elbette komisyonun değiştirdiği madde 
müzakere edilmektedir, Sayın Bakan. 

Binaenaleyh, bir maddede bağ, bahçe kıs
men vardır, kısmen yoktur. Olmaz öyle şey. 

Anatoprak reformu tasarısının içinde vardır. 
Çünkü sulu ve kuru diye ikiye ayrılmıştır. Sulu 
meyva bahçesi vardır, kuru meyva bahçesi var
dır. Zeytinlikler, bağ v.s. O halde, Anatoprak 
reformu tasarısında vardır; biz öyle diyoruz, 
öyle gördük, öyle inanıyoruz. Eğer hükümet 
bumda samimî ise, çıkar der M; «Hayır arkadaş
lar, bağ bahçeyi ben istisna etmiyorum.» «Kıs
men vardır, kısmen yoktur» olunca çelişki için
dedir. Arz ediyorum. 

ISayın milletvekilleri, hepimizi ilgilendirdiği 
için söylemek mecburiyetindeyim. Sayın Bahri 
Dağdaş arkadaşımız bugün yukarıda komisyon
da da aynı şeyi söyledi, burada da tekrarladı. 
Komisyonda söylediğini burada tekrarlamasay-
dı elbette ben de söylemeyecektim. Diyorlar ki, 
«Dünyanın hiç bir yerinde düzenli işletmelere 
dokunulmadığı halde bu Toprak Reformunda 
neden tavan gösterildi?» 

Sayın arkadaşlarım, Anayasanın 37 nci mad
desi sarih; okuyorum : 

«Toprak Mülkiyeti. Madde 37. — Devlet, 
toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleş
tirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bu
lunmayan çiftçiye toprak sağlamak amaçlany-
le gereken tedbirleri alır...» Hükümet bu önted-
birler kanununu getirdi, «tedbirini alıyorum,» 
diyor. «... Kanun, bu amaçlarla,» diye devam 
ediyor, ki bu «kanun» gelecek Anatoprak re
formu kanunu veya başka kanunlar, «... değişik 
tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın 
genişliğini gösterebilir.» dedikten sonra tava
nını neden göstermesin? Tabanını gösterdi, ta
vanını da gösteriyor. Çünkü Anayasa «göste
rir,» mutlakıyetini vermemekle beraber «göste
rebilir,» diyor. Anayasanın emri, bir hükümet 
gelir gösterir, bir hükümet gelir göstermez. Ne
den yokmuş? 

O halde sayın arkadaşlarım, grup adına ko
nuşurken veya fikirlerimizi açıklarken, istir
ham ediyorum, Anayasanın esaslarını ve fıkra
larını gözönünde bulundurmak gerekir. Bu 
Anayasanın virgülünün dahi kıymeti vardır. 
Belki kanunda o kadar değeri olmayabilir. Ama 
Anayasaya bir kelime kondu mu, onun üzerine 
apartmanlar, onun üzerine Türkiye'nin bütün 
rejimini oturtmak mümkündür. Bu, temel ka
nundur. Demekki bu hükümet burada haklı 
olarak tabanını göstermiş, tavanını da göstere
bilir. «Gösterebilir,» diyor; emretmiş Hüküme
te, o emri yerine getiriyor. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; her 
yerde ve burada terane edilmektedir. Biz sa
vunduk, A. P. Grubu savundu; bu Toprak Re
formunun yapılması konusunda hemen hemen 
bütün grublar müttefik. Bunun içinde kolhoz 
varmış. İstirham ediyorum; Sayın Bahri Dağ
daş arkadaşım, meslektaşım, ilmine, irfanına, 
tekniğine, her hususuna itimadım var; sevdiğim 
saydığım arkadaştır : Şeker Şirketinin Pancar 
Kooperatiflerinin yansını kendisi kurmuştur. 
Ve kooperatife üye olmak mecburidir arkadaş
larım; o kooperatife girmezseniz pancar eke
mezsiniz, tohum ve kredi alamazsınız, ziraat 
âlet ve makinalarını alamazsınız. E, Bahri Dağ-
dağ arkadaşımız kolhoz mu kurmuştur? 

Burada beraberce Kooperatifler Kanununu 
çıkardık ve bütün gruplar müspet oy kullan
dık. O kanunla ziraat âlet ve makinalarının it-
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halini kooperatiflerin kendilerine bıraktık; 
o kolhoz olmadı... Neden böyle vasıflandırıyo
ruz? 

Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetidir bu. 
Bu hükümet hangi partilerden teşekkül ederse 
etsin. Ama üstelik de bütün partilerin üstünde 
kurulmuş olan bir hükümettir. Bu Cumhuriyet 
Hükümetinin noksanlarını biz burada söyleye
ceğiz, hataları varsa söyleyeceğiz; ama rejimin 
dışına iterek vasıflandırmanın uygun olacağına 
kanii değilim. Bu sebepten, ben ve gruplar adı
na konuşan diğer arkadaşlarım bu konuda tem
kinli olmaya mecburuz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin getir
diği kanunlar üzerinde konuşurken düşünürüz; 
Anayasa elimizde. Bunu Ahmet Şener iyi bil
meyebilir; ama her grupta bilen arkadaşları
mız vardır; daha da olmazsa ilim adamları var
dır. Dışandan bütün profesörleri ve müessese 
temsilcilerini dinledik; fakat bunun bir kolhoz 
olduğunu bize söyleyen olmamıştır. 

îyi niyetle kooperatifler kuruyoruz. Adama 
toprak vereceğim; ona diyorum M, «Eğer top
rak alırsanız şu şekilde hareket edeceksiniz; 
toprak almazsan buyur?» O zaman hiç bir şeyle 
ilgisi olmaz. Ama Hükümet toprak satınalarak 
sana toprak verirken şart da koşuyor. 

Topraksu Umum Müdürlüğü Topraksu 
Kooperatifleri kurmuştur; hâlâ yürürlüktedir. 
Muvaffak olmuştur. Çok iyi muvaffak olduğunu 
söyleyen bölgelerden arkadaşlar vardır. Bura
da durum şudur : Topraksu Kooperatifleri
ne üye olmazsanız size kredi vermiyor. Oraya 
üye olmazsanız, gelip ne suyunuza, ne de topra
ğınıza bakar. O halde, bu mecburiyeti koyduğu 
için ona kolhoz diyebilir miyiz? Hayır. Hatta ay
nı parti grubunun içinde, onun eski umum mü
dürü, çalışkan arkadaşımız, meslektaşımız var
dır. 

'Sayın arkadaşlarım, bunları ifade ederken 
dikkatli olmaya mecburuz. Türkiye'nin ve reji
minin halihazırdaki sarsıntılarını ve sıkıntıları
nı biliyorsunuz; Parlamentonun sıkıntısını bi
liyorsunuz. Bu atmosfer içinde bir kanunu eleş
tirirken dikkatli olmaya mecburuz. Noksanları 
varsa beraber halledeceğiz. Zaten burada müza
kereyi cnun için yapıyoruz, önergeler veririz, 
değiştiririz; ama global olarak her tarafı suçla
maya hakkımız yoktur. 
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! Sayın Başkan, bendeniz şimdilik bu konu 
için söz almış bulunuyorum; saygılar sunarım.. 
(C. H. F. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Balkanı, çok kısa 
ise yerinizden açıklamanız mümkün; uzunsa 
lütfen kürsüye buyurun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Buradan açıklıyayım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Zabıtlara yanlış geçmemesi için bir noktayı 
açıklamak isterim; ben hiç bir şekilde, «Memur
lar bize böyle dedi, teknisyenler böyle dedi,» 
demedim. Sayın Ahmet Şener her halde yanılı
yorlar. Yalnız bir noktada, Sayın Kubilây 
îmer'in sorusu üzerine, «Ticaret Bakanlığı yet-

I kilileriyle temas ettim, şu cevabı aldım,» dedim. 
I Başka türlü de söylememe imkân yoktu. Bir' 

Bakan Ticaret Bakanlığından soruyor ve almış 
olduğu cevabı getiriyor. Bunun hiç bir zaman 
Meclisin adabına yakışmayan bir tutum olduğu-

I nu sanmıyorum. 
İkincisi : Ben şunu söyledim, «Hükümet, ge-

I tirmiş olduğu öntedbirler tasarısında bağ, ve 
bahçeler için ayrı bir rejim getirmemiştir. Böy
le bir madde yoktur. Komisyonda yapılan de
ğiştin ile bağ ve bahçe, Toprak ve Tarım Re-

I formu öntedbirler Kanunu tasarısının bazı hü-
I kümlerine tabi olmuştur, bazılarına olmamıştır.» 
I dedim. Geçici Komisyon tarafından ilâve edilen 
I üçüncü maddeyi okursak göreceğiz; «Şu şu 
I maddeler hariç, bağ ve bahçeler kanunun kap-
I samı dışındadır,» diyor. 
I Ben bir gerçeği dile getirdim, Sayın Şener 

her halde yanlış değerlendirdiler. Zabıtlara 
yanlış geçmemesi için bu hususun tashihini zo-

I runlu gördüm. 
I Saygılarımla. 
I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Savcı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş-

I kan, çok değerli arkadaşlarım; görüşmekte ol
duğumuz Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler' 

I kanunu tasarısı, malûm olduğu üzere, 55 numa-
j ralı Geçici Komisyonumuzda, Birinci Erim Hü

kümetinden, İkinci Erim Hükümetine intikal 
ederek görüşülerek bugün de Yüce Heyetin 
takdirlerine sunulan tasarıdır. 

Şu ana kadar Millet Meclisinin değerli grup 
I gözcüleri ve kişisel görüşlerini beyan eden de-
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ğerli arkadaşlarım genel olarak Türkiye'de Top
rak ve Tarım Reformunun tüm esasları üzerin
de görüş ve kanaatlerini belirtiyorlar. Biz Ko
misyon olarak buna son derece müteşekkiriz. 
Ancak şu hususu belirtmek istiyorum : Gerek 
Birinci ve gerekse îkinci Erim hükümetlerinde 
Toprak ve Tarım Reformunun yapılması birta
kım safahata uğramıştır. Evvelâ bir strateji 
çıkarılmış, ondan sonra Toprak Reformu önted-
birler tasarısı diye bir tasan Komisyonumuza 
intikal etmiş, Komisyonumuz Türkiye'de toprak 
reformunu tümüyle mütalâa ederek, ismini de
ğiştirmek suretiyle de Toprak ve Tarım Refor
mu öntedbirleri üzerinde durmuş ve gelen tasa
rının birçok esasları üzerinde değişiklik yaparak 
Yüce Heyetinizin ıttılaına arz etmiştir. 

Ancak, Sayın Melen Hükümeti bu tasarıyı 
yeniden gözden geçirmek üzere yine Komisyona 
getirmiş, Komisyona geldikten sonra da bundan 
önceki çalışmaların ışığı altında biraz evvel Sa
yın Bakanın da ifade ettikleri gibi birtakım de
ğişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler, Yüce 
Heyetinize niyabeten Komisyonumuz tarafından 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile, yıllar
dan beri her siyasî teşekkülün düşündüğü, seçim 
beyannamelerinde belirttikleri memleketin 
önemli, hayatî bir problemi olan bu reformun 
uygulanması, Meclislere intikal ederek görüşü
lecek, elbette ki yüce tasviplerinizle kanun hali
ne gelecektir. Tabiatiyle burada, Anayasanın 
emrettiği bir görev olarak bu reform üzerinde 
her ferdin, her siyasî teşekkülün, hatta gelen 
bütün hükümetlerin ayrı ayrı görüşleri, prog
ramları ve metot ayrılıkları vardır. Bu, eşya
nın tabiatı icabıdır ve olağan görülmektedir. 
Meselâ biz, reformları birer ıslahat, iyileştirme, 
iyileşme, yükselme ve yine ifade etmek istiyo
rum M, bu reformu nüfusumuzun çoğunluğunu 
teşkil eden çiftçilerimize, köylülerimize saadet 
yollarını açacak bir tedbirler manzumesi olarak 
görüyor ve böylece ifade ediyoruz. Reformu, 
halkın, milletin lehine yenilikler getirmek için 
bir ıslahat yapmak diye ifade edersek, işte biz 
tümümüz bütün gücümüzle, bütün siyasî parti
ler ve şu Yüce Meclisimiz bunun tahakkukuna 
çalışıyor, memlekete hizmet anlayışımızı böylece 
ifade etmek istiyoruz. Görüşmekte olduğumuz 
tasan üzerinde gerek Hükümet, gerekse çok kıy
metli sözcü arkadaşlarım gayet güzel görüşler 

ortaya attılar. Anayasanın 37 nci maddesinin 
esprisine uygun olarak bir toprak ve tarım re
formunun çıkarılması zaruretinde ittifak ettiler. 
Bu bakımdan görüyoruz ki, milletimizin özledi
ği ıslahat tedbirleriyle çiftçi ve köylümüzün kal
kınmasına mütedair bütün hususlar, Yüce Mec
lisin idealinde ve onu tahakkuk ettirmenin az
mindedir. 

Bu reform taşanları görüşülürken, elbetteki, 
Yüce Meclisinize niyabeten vazife gören Komis
yonumuz, yalnız kendi görüş ve kanaatleriyle 
iktifa etmemiştir. Evvelâ, öntedbirler tasansı-
nın mahiyeti itibariyle anatasannm mahiyeti iti
bariyle iki safhada gelmesinden dolayı ben de 
şahsen burada üzüntülerimi belirtmek isterim 
ve grup sözcüsü Sayın Şener arkadaşımın görü
şüne iştirak ederim. Ve derim ki, burada da 
şimdi tümüyle beraber görüştüğümüz bu refor
mun, muhtelif safahatta hükümetler tarafından 
Meclisimize gelmesi mümkün olmasaydı da, bun
dan sonra halen görüşmekte olduğumuz anata
sannm ki birçok maddeleri ona atfedilmiş olma
sı dolayısıyle beraber görüşülmesi ve birlikte 
tek bir şekilde Hükümetin karşımıza bir defa 
çıkması mümkün olsaydı. Gönül bunu arzu edi
yordu. Ve biz de Komisyonda bunlan, muhalif, 
muvafık ayn görüşteki arkadaşlar dile getirdik 
ama ne yapalım M, zaruretler ve zaman Toprak 
ve Tarım öntedbirler tasansım günlerce, Komis
yondan çıkıp Meclîslerde gündemde beklemiş ol
masına rağmen yeniden Meclisimize intikal et
miş bulunan anatasarıyla birleştirme imkânını 
biz Komisyon, bir araya getirme imkânını göre
medik. Esasında, Hükümetin görüş ve kanaatle
ri de evvelâ anatasarıya temel teşkil eden önted
birler tasansımn ve yine takdir edersiniz ki, gün
lerden beri Mecliste bulunan bu tasannın bir 
öntedbirler mahiyetinde olarak çıkması ve on
dan sonra anatasarınm, tümüyle beraber çiftçi
nin kalkınmasına yarayacak, bütün problemleri 
içerisine alacak şekilde çıkanlmasını uygun gö
rerek Yüce Heyetinize teklif ettiler. Ve biz de 
gönlümüz bu iki tasarının beraber görüşülmesi
ni arzu etmemize rağmen belki Hükümet de bu
nu arzu etmesine rağmen, hakikaten Sayın Ba
kanın bütün gayret ve çabalarıyla anatasan bu
gün Millet Meclisine 81 numaralı Komisyon 
olarak bize intikal etmiştir ve anatasannm bu
gün tümü üzerindeki görüşlerini bitirmiş bulun-

I maktadır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, elbette M, bu 
tasarıyla anatasarı arasında birtakım çelişkile
rin olması ihtimaline binaen bazı arkadaşları
mız endişelidirler. Fakat mümkün olduğu ka
dar, Komisyondan, ihtisas komisyonlarından ka
nunlar ne şekilde çıkarsa çıksın, ben inanıyorum 
ki, kanunların en iyi şeklini, Komisyondan çık
mış ve huzurunuza gelmiş olmasına rağmen yi
ne bu 24 maddelik hükümleri en güzel şekilde si
zin buradaki konuşmalarınızla ve biraz evvel 
hassasiyetle takibettiğim, üzerinde durduğum 
çok değerli görüş ve fikirlerinizle bu kanunu 
Meclisinizden, Meclislerimizden en güzel şekilde 
çıkararak milletin malı olmaya, milletin benim
seyerek bunu uygulaması imkânlarını aramaya 
gayret etmiş bulunacağız. 

Bu vesile ile biz, görüş ve kanaatlerinize mut
laka ve mutlaka iltifat etmenin heyecanı içe
risindeyiz ve Komisyonumuzda anatasarı da gö
rüşüldüğü zaman mutlaka bunları nazarı dikka
te alacağız. Bu hususta arkadaşlarımın biraz ev
vel ifade ettiği gibi, ilim adamları, meslek te
şekkülleri ve bu konuda yetkili kimselerin gö
rüşlerine de müracaat edilmiştir. Bilhassa üni
versitenin yani, ilmin ve tekniğin ışığı altında 
uygulamanın içinde bulunan meslek teşekkülle
rinin temsiloilerinin görüş ve kanaatlerini ala
rak en güzel şekli vermenin çabasını gösterece
ğiz. 

Ben, burada konuşan arkadaşlarımın birçok
larının görüşleriyle hemfikir olmakla beraber, 
elbetteki bu yeni görüşlerin ışığı altında bazı hu
susları da müsaadenizle arz 'edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, maddeler üzerinde de 
daha çok konuşacak durumumuz vardır. Fakat 
şu muhakkaktır ki, demokratik hukuk Devleti 
zihniyeti ve prensipleriyle idare edilen memle
ketlerde toprak reformu, ancak hukukun genel 
prensiplerine saygı göstererek tahakkuk ettirile
bilir. Bu, her alandaki reform için de aynıdır. 
Aksi halde Meclislerden geçmez, ve halk arasın
da da itimada mazhar olmaz. 

Bu bakımdan toprak reformasyonuna hakim 
olan prensiplerin yani tedbirlerin nelerden iba
ret olduğunu resmî makamlar ve kamuoyu bü
tün açıklığıyla bilmelidirler. Onun içindir M, 
şuradaki konuşmaların ve görüşlerin mutlak ce
vapsız kalmaması, en yetkili Hükümet üyeleri 
tarafından belirtilmesi zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Savcı bir dakikanızı rica 
edeceğim. Açık oylamada oyunu kullanmayan 
arkadaş var mı?. Yok. Oy verme muamelesi so
na ermiştir, kupayı kaldırınız. 

Buyurun devam edin efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN SAVCI (Devamla) — Sayın Başkan, mut
lak, Türkiyenin, müreffeh, mutlu Türkiyenin 
kalkınmasına yardım edecek ve onun müeyyide
lerini ortaya koyacak büyük bir tarihî vazife
nin içerisinde bulunduğunu müdrikiz. Bu bakım
dan, yeterlik önergesinin de reddedilmesinden 
dolayı Komisyon olarak memnuniyetimizi ifade 
etmek isterim. 

Türkiye için modern ve verimli bir tarımsal 
yapı ilkesi yerine, özel mülkiyete dayalı, düzenli, 
modern ve verimli tarım işletmelerinin kurul
ması ilkesini savunmak, hazırlanacak kanunda 
bunu açıkça ifade etmek mutlak mülkiyet istika
metinde olan Büyük Atatürk'ün direktiflerinin 
yerine getirilmesi zaruretindeyiz, zarureti var
dır. Demek, diğer taraftan tarım kesimi içeri
sindeki dengesizlik giderilirken, birbirine düş
man grupların yaratılmamasına da dikkat edil
mesi gerekir. Bu amaçla, toprak dağılımındaki 
dengesizlikten çok, gelir dağılımındaki denge
sizliğin giderilmesine çalışılması prensibi üze
rindeyiz. Tarım kesiminde küçük, hatta çok kü
çük arazilerden büyük gelir sağlayan, fakat mut
lak surette üretim kollarını imputlarla, giderler
le takviye etmenin zaruretine de inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, toprak reformu ko
nusunda elbette ki en önemli sorunlardan biri 
de kadastro problemidir. Kadastro, taşınmaz 
malların, yani toprakların hukukî ve geometrik 
durumlarının tespiti demektir. Bu yapılmadıkça, 
mülkiyet durumu belli olmayabilir. Dolayısıy-
le, kamulaştırma, dağıtma ve hatta tevhidi ara
zi dediğimiz toplulaştırma da mümkün olmaz. 
Kadastro faaliyeti bugün yıllık kapasite 10 000 
Km. kareye yükselmiş olmakla beraber daha 
uzun yıllar devam etmek mecburiyetinde oldu
ğunu da müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Binaenaleyh reform, belirli aşamalara göre 
ve görülüyor ki bölgeler esasına dayanarak 
yapılabilme zaruretindedir. Muhterem arkadaş
lar, önümüzde bulunan öntedbirler tasarısının 
her şeyden önce, Hükümetin gerekçesinde de be
lirttiği gibi anatasarıya mesnet teşkil edecek 
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birtakım tedbirlerin ve teşkilâtın kurulması za
ruretini öngörmektedir. Nitekim, bendeniz şöy
le ifade edeceğim ki, bugün bu öntedbirler ta
sarısında problemimiz olarak evvelâ şu husus 
ortaya çıkıyor, Devletin ve kişilerin elinde bu
lunan toprağın nerelerde, ne miktarda 'bulun
duğu, bunların hakikî bir envanterinin mevcut 
oluşunun tespiti ve bilâhare tanm reformu esas
ları içerisinde bunların tevziinin sağlanması
dır. Hükümetin getirmiş olduğu tasarıda Komis
yon olarak elbette ki birtakım değişiklikler 
yapmak zarureti de hâsıl olmuştur. Ancak, ni
haî zaruretin ve ihtiyaçların giderilmesi husu
sunda yine Yüksek Meclisinizin tasvipleri alın
mış olacaktır. 

Evvelâ bendeniz, anatasarının burada esas
larını açıklamadan ve Komisyondaki şekilleri
ni neticelendirmeden, onun üzerinde durmak
ta bir fayda mütalâa etmiyorum. Acak, şu ta
sarı üzerinde getirilen belli başlı birkaç husus 
vardır ve bu hususların memleket gerçekleri
ne uygun birer formül, hüküm haline getiril
mesinde de fayda vardır, Komisyon buna gay
ret etmiştir ama nihaî karar Yüksek Heyetini
zin olacaktır. Şöyle ki, malum olduğu üzere ev
velâ löntedlbirler tasarısında 3 ncü madde ile 
sulu ve susuz arazi, sulu ve susuzda bırakılma
sı, kamulaştırılması gerekli miktarlar üzerinde 
bir tespit vardı. Bu ölçüler üzerinde, daha doğ
rusu kamulaştırılması arzu edilen ve kanunda 
getirilen ölçüler üzerinde Komisyon büyük bir 
hassasiyet gösterdi. Komisyonun bütün üyele
ri bu konuda görüş ve fikirlerini belirttiler. 

150 - 600 dekar bir ailenin rahat şekilde ya
şaması, ekonomik işletme sınırlarının bununla 
olan ilişkisi, bilgi, gelişme inisiyatifi, emek alın 
teri ile uzun yılların tasarrufları gibi birtakım 
hususlar gözönüne alınarak, bu ölçüler üzerin
de, daha doğrusu toprak dağıtımında taban1 

olarak kullanılabilecek bu ölçüler üzerinde bir 
değişiklik yapılması zarureti ileri sürüldü. Da
ha evvel toprak reformu yapılan diğer devlet
lerde emsaller gözönünden geçirilmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlar, arazi, kıraç ve sulak 
diye tefrik edildiği takdirde, Türkiye'nin muh
telif bölgelerinde, bunun uygulanmasında çe
kilecek zorluk açık olarak takdirlerinize su
nulmakla beraber, bilhassa sulu ziraatin ve
rim bakımından çok daha üstün olduğu mu-
hakkak iken, kıraç arazi sahipleri toprakla

rını kaybetme korkusuna girebilecekler, sula
ma imkânlarının temini cihetine gidemeyecek
ler. Dolayısıyle memleket ekonomisine zararlı 
bir yola girilebileceği endişeleri dahi varidol-
du. Bu teknik işler konusunda ilim adamları
nın, meslek teşekküüerinin mutlaka görüş ve 
kanaatleri alındı ve ona, ıgöre sınırlar üzerinde
ki görüş, nihayet 3 ncü maddenin bağ - bahçe 
bölümü ile birlikte giözlönüne alınarak, Komis
yon değerlendirme yaptı. 

Muhterem arkadaşlar, tasarıda bağ ve bah
çeler de toprak reformuna dahil edilmekte, da
ha doğrusu kapsam içerisine alınmaktaydı. Bi
raz evvel arkadaşlarımın belirttiği gibi, fakat 
komisyonda hâkim olan fikir, bahçe; sermaye, 
emek, bilgi ve sabrın bir mahsulüdür. Bağ - bah
çenin, bilhassa ilmin de kabul ettiği veçhile 
bunun bir fabrika olarak kabul edilmesi tara
fı vardır. Esasında muhterem arkadaşlarım, 
tarımsal faaliyetlerin heyeti umumiyesi üstü 
açık bir f abrika olarak mütalâa edilir ve onun 
içerisinde çalışan insanların emeği, o lâbora-
tuvardaki insanların araştırması, alın teri ha
kikaten kolay kolay değerlendirilemez, değer-
lendirilemeyecek kadar aziz ve kutsidir. Bu ba
kımdan daha çok rizikolu olan bu husus göz
önüne alınmış oldu. Böylece kapsam dışında 
tutulması Komisyonun ekseriyetiyle takarrür 
etmiş oldu. 

Diğer taraftan Türkiye'de meyvacıhk nisbe-
ten yeni olan ve yetiştirilmesi icabeden bir ta
rım kolu olarak mütalâa edildi, Toprak Re
formu öntedbirler kanun tasarısında bu husus 
bilhassa dış memleketlerle, AET memleketleriy
le olan münasebetlerde de daha değerlendirile
cek bir şekilde ele alındı. 

Makable şamil meselesi üzerinde hukukçu 
arkadaşlarımızın geniş görüş ve kanaatlenyle 
tasarı bildiğiniz şekilde değişikliğe uğradı. Ta
sarının zaman aşımı, kazandırıcı zaman aşımı 
kısımlarında nihayet Hükümetin getirmiş tek
lifler üzerinde birtakım değişiklikler yapıldı. 

Neticede şunu ifade etmek istiyorum ki, ön̂  
tedbirler reformunda, tasarısında bir örgütün 
kurulması meselesi önplanda ele alınmış bulu
nuyordu. Bu teşkilât, daha doğrusu bugüne ka
dar büyük çaba içerisinde Toprak ve Tarım Re
formu tasarılarını hazırlamış olan Bakanlığın, 
tasarılar gözönüne alınarak, bunun diğer teşki-
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Utlarla olan münasebetleri de yine gözönüne 
alınarak mutlaka Başbakanlığa bağlı Devlet 
bakanlarından birinin Toprak ve Tarım Müs
teşarlığı halimde ilerideki reformu uygulama
sı kanaatine varıldı. 

Muhterem arkadaşlar, ben şunu ifade etmek 
istiyorum ki, bugün Türkiye'nin hakikaten en 
ücra köşelerine kadar uzanmış Tarım Bakanlı
ğının geniş ve kudretli personeli ile reformun 
uygulanmasında personel, vasıta ve diğer araç
larla takviye edilmesi halinde vazifenin yapıla
cağı kanaati mevcuttur. Ancak, bu konu çok 
yönlü olması dolayısıyle Köy İşleri Bakanlığı
nın, Devlet Bakanlığındaki bilfarz Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün ve diğer ilgili te
şekküllerin mevcudiyetiyle bir Koordinatör Ba
kanlığa ihtiyaç görülmüş oldu. Madde-î mahsu-
sasında elibetteki bunun müzakeresini yine Yü
ce Heyetinizde yapmış olacağız. Bugün, Hükü
metin Sayın Devlet Bakanı Başbakan adına Top
rak ve Tarım Reformu öntedbirler kanun, tasa
rısı ile, bilhassa Anayasanın uygulanması ko
nusunda vazifeli addedilmiş durumda gözük
mektedir. 

[Bendeniz şunu ifade etmek işitiyorum ki, Tür
kiye'de, memleketimizde hakikaten bir toprak 
meselesi vardır. Fakat mühim olan nokta şu
dur; mülkiyete, mirasa, dine ve aileye sıkı sıkı
ya bağlı olan Türk halkının gelenekleri ve in
tibak kabiliyeti gözönünde tutulmak şartiyle 
bu toprak meselesinin halli gerekir. Esas itiba
riyle reform, Türkiye'nin işsizlik ve üretim da
vasında bir panzehir olamayacaktır. Türkiye'de 
toprak darlığını gidermenin yegâne yolu da sü
ratle sanayileşmesi ve ziraî nüfusun diğer sek
törlere aktarılması, azaltılması meselesidir, öy
le tahmin ediyorum ki, anatasanda alınması 
gereken tedbirlere ve noksan görmüş bulundu-
ğrrrarffl tedbirlere de başvurmak suretiyle bu hu
susun halli mümkün olabilecektir. Bütün mese
le, memleketimizde Türk tarımının ve üreticisi
nin refah ve saadetini sağlayacak tedbirleri en 
güzel şekilde, memleket gerçeklerine uygun ola
rak bütün siyasî görüşlere sahip arkadaşları-
mızın elbirliği ile bu meselede hassasiyet gös
termesi olacaktır. 

Bu bakımdan, vaktin gecikmiş olması dola
yısıyle sözlerimi burada kesiyorum. Maddeler 
üzerindeki görüşlerimizi de fırsat düştükçe be
lirtmek üzere, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
29.7.1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununun bazı maddelerinin kaldırılması, değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
si hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık oy
lamasına 279 sayın milletvekili katılmış; 205 ka
bul, 73 ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasan, 
Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Bahri 
Dağdaş, Buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ben, 
elimdeki dokümantasyonu okuduğum zaman, 
aynen okuyorum, «Bu dokümantasyon yeni şek
liyle Marşholt Planı ve uygulama tedbirleri» 
tercümesi olarak Yüce Meclisinize sundum, be
lirtmek isterim, 

İkinci bir husus, Sayın Devlet Bakanı dedi
ler ki «bütün tanm - toprak reformu tasarıla
rının tavanları vardır, yalnız Dağdaş Bey ko-
yamıştır». Doğrudur. Ne şekilde doğrudur, bir 
kere oraya değinelim. Dağdaş tasarısında tavan 
var, tasan burada Büyük Meclise sunulmuş. Ne
dir o tasan O tasan şu, «amaç» diyor. «Bu ka
nunun amacı, yurt topraklarının verimli ola
rak işletilmesini, 

Geçimini tarımdan sağlayanların gelir ve ha
yat seviyesinin yükseltilmesi, 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulunma
yan çiftçilere, bu kanunda belirtilen esaslar da
hilinde toprak verilmesini, 

Artan nüfusun tanm ürünlerine olan ihti
yacı teminat altına alınmasını, ve 

Tarımda kalkınmanın gerçekleştirilmesini 
sağlamak için: 

a) Tarım işletmelerinin düzenli ve ekono
mik birer ünite haline getirilmesi; «'hedef ve
riyorum, hedef... Tayan, hedef, Bu kanunlar üç 
senelik, beş senelik değil, büyük ölçüde bir ta
rım Anayasasıdır bu. Milletin 80 milyonunun bu
günden hangi tedbirleri alacağım ki besleyebi
leyim. Dünyanın, yine söylüyorum icbar etme
sinler, toprak reformu ülkelerinin dışında, top
rak reformu politikasının sosyal adalete daya
lı, bununla ne kastettimi Yüce Meclis anlıyor. 
Yanii Rusya'ya bağlı, Doğu Bloku milletleri
nin dışında bu saydığım milletlerde şu getiri
len tasan tavanları gibi bir tavan gösterirse 
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her şeye hazarım, her şeye hazırım. Kaldı ki, ben 
koymuşum, bütün ilmî literatürleri tetkik et
mişimdir. Bütün dünyadaki toprak hareketle
rini tahkik etmişim, 3,5 sene çalışmışım. Hiçbir 
ilmî literatürde ekonomik tedbirlerin dışında, 
ekonomik dimensionların dışında, bir tedbiri 
göremezsiniz. Maddei mahsusları geldiği za
man ayrıca da göreceğiz. Kaldı (ki, koymuşum, 
ne demişim? «Tarım işletmelerinin düzenli ve 
ekonomik birer ünite halline getirilmesi» demi
şim. «Topraksız olan veya yeter toprağı bu
lunmayan çiftçilerin yeter gelirli işletmelere 
sahip kılınması.» İki tane getirmişim. Birisi, 
ekonomik dimensionlar demişim, Anayasaya 
saygılı olmuşum. Ne diyor Anayasa, demin oku
dum, Yüce Meclis burda bir değişiklik yapma
dı. Yüce Meclis bu 37 nci maddede en ufak bir 
değişiklik yapmadı. 

Komisyonda da söylediğim gibi, Çetin Altan 
maddenin, kuru maddenin tefsirini birfoaşka tür
lü yapar. Benice Boran bir başka türlü yapar, 
doktrinine göre. Bahri Dağdaş başka türlü ya
par, öbürü başka türlü yapar. Ben, bunların hep
sini tetkik ettim, ne demek istiyor Anayasa di
ye. Gittim, Anayasa Komisyonundan Kurucu 
Meclis devrindeki zabıtları tetkik ettim. Ku
rucu Meclisin kommentarı nedir 37 nci maddeyi 
nasıl anlıyor? Benice Boran gibi mi anlamış, 
oylamıştır. öyle bir teklif gelmiş Kurucu Mec
lis reddetmiş, burda yazıyor, reddetmiş. Fakat 
Sayın Paksüt burda sözcü olarak, Anayasa Ko
misyonu sözcüsü olarak ne diyor, bakın okuya
lım; bir daha okuyalım, beş defa daha okuya
cağım. 

«Şimdi arkadaşlarım burada bir değişiklik 
daha var. Bu da herhalde Yüksek Heyetinizin 
dikkatinden kaçmamıştır. Metinde toprağın ge
nişliğini gösterebilir deniyor. Bu gösterebilir 
kelimesi tayin ve tespit etme manasınadır. Ta
yin ve tespit yerine Türkçe deyimi kullanılmış
tır. Filhakika hepimizin bildiği gibi bizim Me
denî Kanunumuzda terekede, taksimde buna 
ait hükümler arasında ziraî işletmeler babında 
esasen mevcut vahdetin muhafazasını gerekti
ren hükümler sevkedilmiştir. Bu hükümler yeni 
hükümler değildir. Medenî Kanunumuzu kabul 
ettiğimiz andan itibaren mevcut olan bu hü
kümlerin yeni Anayasamızda belirtilmesinde isa
bet görülmüştür». Burada genişlikten bahse dil-

mesindeki maksat, malı çok olan büyük çiftlik 
sahiplerinin malını kıskanmak değildir, verim
siz hale gelecek olan arazinin verimini kurtar
mak gayesine matuftur. «İşletmiyorsa, boş duru
yorsa buradaki genişlik manası bu diyor, bu
na matuftur diyor. 

^Büyük çiftlik sahiplerinin malını kıskan
mak değildir, verimsiz hale gelecek olan arazi
nin verimini kurtarmak gayesine matuftur. Bu 
maksatla düşünüldüğünü açıklamakla fayda 
mülâhaza ederim. Yoksa geniş arazi sahibinin 
arazisini elinden alıp dağıtarak araziyi verim
siz hale getirmek gibi bir düşüncemiz yoktur.» 

Sarih, kommanter sarih. 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya) — 
On sene sonra nereye geliyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu da de
ğişmemiş, Burada yalan mı söylüyorum? Zabıt
lar orada, Meclisin arşivinde. 37 nci maddeyi 
biz böyle anlıyoruz. Mülkiyete saygıda anlıyo
ruz, Medenî Kanunda anlıyoruz. 

1936 - 1937'de Mustafa Kemal Paşa'nın Bü
yük Millet Meclisindeki nutkunda anlıyoruz; 
aynı metin. Komisyonda söyledim harfi harfi
ne, huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. Eğer, 
Dağdaş'm tasarısı düzenli ekonomik işletme
lere, ilmî ve ekonomik kıstaslar içinde saygı 
göstermişse, Bıahri Dağdaş'in tasarısı dışında 
tavan göstermeyen elbette olmayacaktır. Mese
le bu, kanunum burada benim; benim kanunum 
burada Meclisin malı. Kanunda 37 nci maddede 
sarih. Yüce Meclisin yetkisindedir eğer, bunu 
değiştirir başka şekilde tefsir ederseniz ona di
yeceğim yok. Düzenli işletmeleri, büyük mülk 
sahibi aslında Türkiye'de 50 binlik, 100 binlik, 
200 binlik Rusya prensiplerinin sahibolduğu 
arazi büyükleri mi Var ki? Onlar mı var? 2 bin 
dönüm, 3 bin dönüm, 4 bin dönüm azamî. Soru
yorum Devlet Bakanına, hani verimlilik esası, 
damızlığı nerede yetiştireceğiz? Ufak işletme da
mızlık yetiştiremez. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Me
ralar var Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Tohumu ne
rede ıslah edeceksin? Edemez. Tohumda selek-
tif emniyeti nasıl elde tutacaksın? Yapamazsın, 
teknik konular bunlar. Düzenli işletmeyi mu
hafaza edeceksin verimliliği muhafaza etmek 
için; başka yolu yok bunun, bütün medenî âlem 
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bunu böyle yapmıştır; biz de (böyle yapacağız. ı 
Bu tekniktir, hukukî cephesini de işte arz edi
yorum, buradadır. Doğru söylemişti kanun va-
zu, hakikaten Flurbereingung bunu o gün gör
müştür; o gün görmüştür, o tedbiri getirmiştir. 
Ben, Emin Paksüt arkadaşıma şükranlarımı 
arz ediyorum, bir hukukçu olarak tarımın bün
yesinin gelişmesinde güzel bir konımanterle bu
nu tescil etmesine. Yoksa büyük münakaşala
ra sebebolacaktı. Sayın Hükümet getirir, 37 nci 
maddeyi değiştirir, bu kanunu yürütür; bana 
ne, o Büyük Meclisin takdirine ait bir şey; ama 
Anayasanın bu maddesi yürürlükte iken, Bahri 
Dağdaş'ın getirdiği şey doğrudur, ilmîdir, tek
niktir. 

iSonra diyor ki; «küçük çiftçiler», Almanya'
nın, İsviçre'nin - onu söyledim, peşinen de söyle
dim - Türkiye'de bu potansiyeli görmeseydi Or
tak Pazar, kaşıma, gözüme mi 'hayrandı, çıkıp 
da gelip de beni ortaklığa kabul edecekti? El
bette ki bunda da bir hikmet vardı, büyük bir 
potansiyel vardı. Bunu söylememe rağmen de
niyor M, oradaki işletme, bilmem 50 bin liraya 
bir işıçi istihdamı Türkiye'de bunlar yoktur, is
tihdam gücü yaratma.. Bunların hepsinin se
beplerini ifade ettim. Dedim ki, «Bekletme ça
lıya, fundaya bekletme. Evet, küçük çiftçiyi 
topraklandırmak istiyorsan, hiçbir Türk evlâdı 
ekonomik dimensiona kavuşmamış olan çiftçi- l 
nin sürülmesini istemez. Hele ben ziraat mühen
disi olarak, bu işe kendini, varlığını vermiş bir 
arkadaşınız olarak bir ufak çiftçi düşmanı mut
lak surette olamam, mutlak surette. Burada
dır beni çok yakın tanıyan; bir kuruşluk para
yı ben babamdan kâğıt parası olarak zor alan, 
yoktu zavallının Allah rahmet etsin yoktu, uta
nırdım istemeye, o kadar fakirdim; ben servet 
düşmanı değilim. Ama, benim babamın nasihati, I 
hakikaten çok âlimlerinkinden çok ileridir; 
«Komşunun zenginliği senindir.» demiştir, «Mil
letin zenginliği senindir.» demiştir, ispat etmiş
tir, benim olduğunu ispat etmiştir. Milletin zen
ginliği beni Avrupa'da okutmuştur, getirip im
kân vermiştir. Hamdolsun dediği doğrudur. 
Onun için servet düşmanı değilim, onun için Türk 
müteşebbisine, Türk köylüsünün çalışkanlığına 
vefa borçluyum, velinimetimdir, ona öyle inanı
yorum. 

Ufak çiftçi konusunu alalım. Ne yapıyorsu
nuz Sayın Bakan? 15 bin liralık ünite kuracak- | 
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sın, ortakçılığı kaldıracaksın. Türkiye'de strük-
tür dağılışını biliyoruz. Dün Komisyonda ko
nuştuk, yoktunuz; 4 milyon hektara yakın 1 ilâ 
50 dönüm arasında arazi vardır Türkiye'de. Bu
nun % 30'a yakını çaydır dedik, meyva bahçe
leridir, portakallıklardır; geriye kalanı bölük 
pörçüktür. Ne yapmış Türk vatandaşı ortakçılık, 
kiracılıkla? 10 dönümü, 20 dönümü olan, esnaf ol
muş olan 10 dönüm sahiplik, berber olmuş olan, 
fabrikada işçi olmuş olanlardan kiralamış, yeter 
gelirli 'işletmeler haline getirmiş, onu işleti
yor. Şimdi onu da işletmemek için tedbir geti-
riyorsun. Hani senin ufak çiftçi tarafın? Ne
rede kaldı bu? Kıstaslarım ele alıyorum, diyor
sun kü; «16 bin liralık ünite 100 dönüm, 30 dö
nüm, koyuyorum önüme rakamı, 26 milyon hek
tarı da kovuyorum önüme, hani şu komünistle
rin toprak ağası dediği, patron dedikleri 500 
dönümlük, 200 dönümlük onları da toprak ağa
sı sayalım haydi, sayalım, bunların hepsini ko
yuyoruz; Türkiye'de bugün 400 bin topraksız 
çiftçi var, İstatistik Umum Müdürlüğü öyle di-
yor, ben bilmem. Nüfus artışımız da köyde % 
3'ün üstünde, onu da İstatistik Umum Müdürü 
öyle diyor, ben bilmiyorum,, onun rakamları. 
% 70'e yakın da köyde insan yaşıyor; demek M 
700 bin 800 bine yakın doğum var, 5 nüfustan 
hesalbedersek 75 - 100 bine yakın her sene köy
de topraksız çiftçi doğuyor. On sene sonra 1 mil
yon çiftçi, çiftçi ailesi. Bunlara da toprak ve
recek misin? Verecek misin, var mı bu imkân? 
Yoksa, getirdiğin kanun geliştirilmiş, milletin 
kırkbin emekle, onu da tahribedip, onu da tah-
ribedin, size söylemiyorum, o teknisyenlere söy
lüyorum, o ziraatçi geçinenlere söylüyorum, si
se kanunu hazırlayanlara söylüyorum onu. Size 
söyledim, gtörüşümü söyledim, alınmayın Sayın 
Bakan benden. Bunu buraya getirenlerdedir 
suç, getirenlerdedir suç. O getirenler M, büyük 
ölçüde arkadaşları, Kahraman Ordunun saye
sinde örfi İdarede hamdolsun ifade vermeye 
geldi, Büyük Meclis bunları gördü, yok, Sayın 
Bakan yok, dedim her daim dedim; Türkiye'
de her doğan Türk'e et olacaktır, süt olacak
tır, ekmek olacaktır, mutlak surette daha güze
li olacaktır; ama her doğan Türk'e toprak yok, 
bu imkânsız, bu imkânsız. Onun içindirki, di
yoruz ki, gelin heba etmeyelim, 3,5 milyon ton 
gübre kullanımına yeni girdik. Yaptığımız pro
jeksiyonlara göre 30 milyon ton gübreye ihti-
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yaç var; varsa para bunu yapalım, burada da 
istihdam gücü var. Onun için diyorum W, gelin 
meraların hudutlarını tayin edelim, ziraate el
verişlileri yeter gelirli işletmeler haline soka
lım, ıgübreyi (götürelim, suyu götürelim, onları 
da prodülktif hale sokalım, tarımı yeterli hale 
getirelim istihdam gücünü artıralım, boş tutma
yalım. Eğer, bunları yapmazsak hepsi Hüseyin 
Gazi Tepesi gilbi olur. Eğer, sadece toprakla in
sanlar zengin olsaydı, bugün Hüseyin Gazi'de, 
Bozdağ'daki çobanların hepsi milyoner olurdu. 
Bitmiyor işte; bir koyun dolaşıyor, dolaşıyor ak
şama kadar yine aç dlönüyor. Bu bünyeyi ıslah.. 

BAŞKAN — Sayın -Dağdaş, beş dakikanız 
var, ona göre toparlayınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Onun için diyoruz ki, gelin daha 12 mil
yon hektar sulanacak arazimiz var. Eğer, pa
ran varsa bunların içine, bu kaosun içine gir
meyelim. Bu sulamayı, bu entegrasyondan da 
faydalanark biran önce 7 milyon, 8 milyon hek
tara çıkaralım. Gübreyi çoğaltalım, tohumu 
çoğaltalım. Sade gübre ve tohumu getirdiği
miz takdirde Türkiye'yi % 70 büyütüyoruz. Bu 
teknolojiyi getirelim. Orta - Anadolu'ya keşif 
getirelim, sahile keşif getirelim, erkenci getire
lim, gübreyi verelim, üç mahsul alalım, hay
vancılığımızın verimin artıralım. Yolu bu, tı
karsın; her tarafın tıkalıdır, her tarafın. Bir 
taraftan ortakçılığı kaldırıyor, yeter gelirli 
ufak işletmeleri dahi yok ediyorsun kanu
nunla. öbür taraftan da olmayan şeye bize 
âmin dedirtiyorsun. Diyoruz ki, merayı ilmî eko
nomici olarak tayin et, gerisi ziraat arazisi 
çıksın, orada yeterli işletmeler kuralım. Orma
nı ilmî ekonomik ölçülerde tayin et, toprak 
kartografi haritalarına kadar, oradaki arazi
leri değerlendirelim. Üç liraya fundalara bekçi 
yapmaylım. Meyva bahçeleri kuralım, naren
ciyeler kuralım. Bu millet yapar, korkmayın, 
denizin altındaki suyu sırtı ile götürüp, top
rağı suluyor. Bunlara bu imkânları getirelim, 
bak ne kadar toprak çalışır. Bunların hepsini 
atacaksın, sadece ekilip dikilen, hatta meyva 
bahçeleri için dahi hüküm getireceksin, ondan 
sonra diyeceksin ki, ben küçük çiftçiye dö
nük bir hizmet yapıyorum.. İşte rakamlar bu
rada. Getirdiğin kanunla küçük çiftçiyi dahi 

ortadan kaldırıyorsun. Hiç olmazsa ortakçılıkla 
yeter gelirli haldeydi; yarın öbürgün sahip
siz diye adam kiraya vermeyecektir, elinden 
alınacaktır, o da duracaktır. Eğer, bu kanunu, 
1929'da Stalin'in başlattığı ve 1930'da nihayet-
lendirdiği gibi bir senede tatbik kabiliyeti 
gibi görüyorsan bu da mümkün değil; bu da 
Türkiye'nin rejiminde mümkün değil. Müm
kün olmayan şeylere biz onun için âmin de
miyoruz, mümkün olmayan şeylere. Anayasa 
ile berşey teminat altına alınmıştır. Türkiye 
hükümetlerinin devamlılıkları vardır. Daha 
öncede söyledim; Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununda dahi, Cumhuriyet hükümetleri dokt-
riner bir görüş olarak mutlak surette tatbikten 
içtihabetmişlerdir. Yaralı olan ne ise, işlenme
yen arazi ne ise bunların hepsi verilecektir. 
Mera olarak tahsis edilen yerler var. 

Bir de pancar kooperatifine değineceğim 
değerli arkadaşlarım. 

Şeker şirketi bir şirkettir Ahmet, bey şir
kettir. Kooperatifleri kurduk; doğru, ben 
de kurdum; ama nasıl kurduk biliyor musu
nuz? 15 milyon, 20 milyon Ziraat Bankasından 
kredi aldık çiftçinin elinden tuttuk, teşvik et
tik, teşvik ettik. Manşholt Planı böyle yazıyor. 
Teşvik ettik, öyle kurduk; şirket hem de, şir
kettir, iktisadi Devlet Teşekkülü de değildir. 
işte hür kooperatifçilik. Bugün de yine o şir
ketin mensupları Raiffeissen'e elemanlar gön
derdiler, kooperatifçilik kursları gösterdiler, 
mekteplerde lisanlarını öğrettiler, şimdi de 
geldiler müstakil hüviyetlerini aldılar. Yani, 
ne o kolhozdur; ama... 

AHMET ŞEKER (Trabzon) — Sen para 
verdin, o da toprak verecek. 

BAHRİ DAĞDAŞ Devamla) — Ama bey
efendi, ben diyorum ki, babasının cebinden ver
miyor, ben de babamın cebinden vermedim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bahri Bey, 
onlan bana anlatma. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben tarifi
mi yaptım Ahmet bey, dedim ki, toprak tev
zii mecburi kooperatiflere tabi tutan millet
leri de saydım saydım, Bunun dışında hiçbir 
yerde yoktur dedim. Mecburi kooperatifçilikle 
toprak reformu yapanlar vardır, bir de bizim 
gibi tarım reformu millet olarak.. Sen mes
lektaşım olarak senin bu zabıtta benden daha 
ileri liberal görüşlerin var, ben sana iftira et-
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raıem. Anayasa Komisyonunda dabi benden 
ileri görüşlerin vardır. Bunları biliyorum ben, 
onun için söylediklerin bana dokunmuyor mes
lektaşım, hiç dokunmuyor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür 
ederim iSayın Bahri Bey. Ben de sizi sayarım, 
daha önce de söyledim. 

BAŞKAN — Bırakalım bu işi, muhasebe 
yapmayalım. 

BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — Efendim, 
hürmet ederim, saygılar sunarım; değerli Baş
lama da. 

* * 

29 . 6 . 1972 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, uma

rım ki, şimdi bu kısa zamanda konuşamazsınız. 
Değil mi efendim? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; saat 
20.00'ye gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple, 
birleşimi 30 Haziran 1972 Cuma günü saat 
15,00'de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.00 

i^mmmmmmmm 
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29 . 7 .1970 !gün Ye 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun taı maddelerinin kaldırılması, değişti
rilmesi ve Ibu kanuna bazı hükümler eklenmesi baklanda kanun tasarısının açık oylama sonucu. 

(Kabııl eklilmnigtir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet TopaHoğlu 
Turgut TopalıoğİTi 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeka Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAB 
Mehmst Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Hamldi Hamaımıcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 

Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
'H. Turgut Tofeer 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 279 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 73 

Çekinserler : 11 
Oya katılmıyanlar : 161 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
Aydm Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er*deım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoglu 
Oısıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnam Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğiu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
T \ fl GİTTİ l\v\ İ\,f\ 1 TY1 
J.\.CtölULL V-AllCVLllllL 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Arslan Topçuıbaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmjet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhamdı Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah TaşkesenlioğltR 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüiş 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez: 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz. 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
-ismail Halklkı Tefcinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
Ali N'aiH Erdem 
Nîhad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Demiz 
Saibri. Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

ADIYAMAN 
YusuJ Ziya Yılmaız 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleymaın Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaıı 

Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkcı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Ayni Kavurcnacıoğru 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
_.xehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
üînver Akova 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Kemaıl Ziya öztürk 
BlTLÎS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğhı 

ÇORUM 
İhKiyn Tomjbug 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 

Sami Aralan 
Hüdai Oral 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

Tevfik Koraltaaı 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztraık 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kaızova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahm«t İhsan BMnciöğlu 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neemeititlin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasız-oğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Bastürk 
C. Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakas 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

IZMlR 
• Burhanettiin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
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KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Oaman Yeltökin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOGAELÎ 
Vöhbi Engiz 

KONYA 
Baıhri Bağdaş 
Mustafa Kufbilay îmer 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
MeÜı Kemal Küçükte-
pepmar 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİUSOÎK 
Mehmet Ergül 

Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Mustafa Üstüadağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarea 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

[ÇeJcdnser] 

İSTANBUL 
Akgün Sildvrili 

[Oya hattlmıyanlar] 
BOLU 

Nihat Bayraanoğru 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
NureMin Ok (Bşk.V.) 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazca» 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat EgiHî 
AbdüMtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasimj CSnisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet ICılııç 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Mehmet Ars&antürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

İSTANBUL 
fımaü Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derjnçay 
îbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Ilhami Sancar 
Naime ikbal Tokköz (t.) 
Reşit ÜHker 
LebJt Yurdoğlu 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akfean (İ.) 
Şeref Bakşık 
İhsan Güraan (I.) 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Akın özdemir (î.) 
Ali NaM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
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KAYSERİ 
Tufan Doğan Avıaargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 

KONYA 
Sezai Engun 
Necmettin Eıfoakan 
1. Etem Kılıçioğlu (1.) 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erhek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğral Akça (1.) 
Mustafa Orhan Daut 

C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürsad 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre (1.) 

NÎĞDB 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

Haydar Özalp (B.) 
ORDU 

Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
ErolJAkçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
(t) 

Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Vahit (Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğhı 
Yusuf Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet (Ali ıGöklü 
Bahri Karakeçili (1.) 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 

»~a-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

110 NCI BİRLEŞİM 

29 . 6 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

arkadaşımın, b4ö sayılı kıyası rartıüer Kanunu
nun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesinle 
ve 81 nei maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01)1, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1972) 

3. __ Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şacl'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4.1972) 

X 4. —• Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman. Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye • seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KAKARI 

VERİLEN İŞLER 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Km. 
lâk Yergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştinilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında karanı tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 gar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek ) (Dağıtma tarihleri 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun îeküli ve Adalet, Anayasa ve Pbı;; }-.<••-
misyonlarından 5 er üyeden kumlu 49 No. in (">••-
çjei Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 42)) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 64S sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinia kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 neu maddesinin 
O'b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad-



de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tu rai ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eriğiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve'Ada-
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
sayıları : 353 ve 353 e 1. nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 1 5 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1.972) 

5..— İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in. 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 1.14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Üzbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8.— Muğla Milletvekili Ahmet Bulda nh'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 neu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S.. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9.— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10.—- Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet üzhey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 

t cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bara'ıırn, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksol'ey'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haikkmda kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci eik) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun töklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun S nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. •— C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 



Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^mn teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19.— İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20.— Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Damıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

23 .— Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/6-65) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 .5 .1972) 

24. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı nm 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nei mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tariki : 23 . 6 . 1972) 

V 

ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım"-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku-

. ruhi 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
v»e 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 

, baısarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 



(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınnn, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu tâklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plaın komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . G . 1971; 9 . 12 . 1971) 

G. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 19G1 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışına ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çönılekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Binin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu. raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında, kayıtlı, Melımetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alini Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
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I Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

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

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
AkÖz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu, Ahi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351. ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. —- İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyülüle
re Dedekorktıt Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 do nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Sehtmi Kodal'ın 
ölüm eezas.ma. çarptırılması hakkında Başba-
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. —• Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 

I kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon rapora 
(2/56.1) (Millet Meclisi. S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 .2 .1972 ) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 



17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
giin'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nei ©k) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanım teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri üğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevliit Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'ııuh, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir ;1 ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun i"/ İfi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından : en 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyo... aporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi • 
8 . 2 . 1972) 

22. —- Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa.'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanım tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
G831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

26. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1<972) (içtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 28. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri. Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayışa : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

29. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

31. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın-



da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : ] 5 . 5 . 1972) 

32. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

33. — Umumî Hıfzıssıhha Kanunumu: 2S2 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : .179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 34. —• Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Greçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun. 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

36. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

38. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 .6 .1972) 

X 39. -— Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

40. —• 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 

• 17 . 6 . 1972) 
42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 

9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanan 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 43. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1972) 

44. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 . 1972) 

45. •—• Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (İS. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 



46. — Yüksek Askerî »Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi 24 . 6 . 1972) 

47. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

48. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve »Sağlık ve SosyalYardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) <(S. 
Sayısı <: 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 
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I 49. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
] Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye-
\ leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye

timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1971, 
- 27 . 6 . 1972) 

i 50. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonunu raporu (2/681), (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1972) 





Dönem : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 428 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 
sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 

Çalışma Komisyonu raporu (2 /403) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

18 . 11 .1970 

İzmir 
B. Asutay 

İstanbul 
B. Ersoy 

Sakarya 
H. Uysal 

Muğla 
M. Akarca 

Ankara 
O. Soğukpınar 

Adana 
E. H. Postacı 

İstanbul 
K. Özeke 

İstanbul 
E< Derinçay 

Ankara 
î. Güceoğlu 

Yozgat 
A. Baştürk 

Giresun 
t. Naiboğlu 

İstanbul 
H. Bolun 

Ankara 
8. Hiçerimez 

GEREKÇE 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 neü mad-
-desine 7332 sayılı Kanun ile (E) fıkrası eklenilmiş ve buna göre her sene Sosyal Sigortalar Ku
rumu (İşçi Sigortaları) tarafından; bir sene evvelki bilûmum gelirlerin yüzde yarım nilsbetinde 
ayrılacak tahsisatın Kurum gelirlerine ithali öngörülmüştür. 

7332 sayılı Kanun 15 Haziran 1959 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o tarihten bu yana Sosyal 
Sigortalar Kurumunca, İş ve İşçi Bulma Kurumuna 53 milyon lira ödemede bulunulmuştur. 

Geçen zaman içerisinde kanunun sosyal bünyemize ve özellikle yeni! Anayasamıza uygun düş
mediği açıkça tes-bilt olunmuş ve yürürlükten kaldırılması kaçınılmaz bir netice halini almıştır. 
Bu sonuca değişik açılardan varmak mümkündür. Şöyle ki ; 

1. 4837 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, yurdumuzda İş ve İşçi Bulma faaliyetlerini 
ve bunlarla ilgili diğer ödevleri yerine getirmek İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevidir. Kurum 

•Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe haiz, malî ve idari bakımdan muhtar bir Devlet ku
rumudur. 
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Yenil Anayasamızın 42 nci maddesinde Devletin çalışanları koruyacağı, çalışmayı destekliye-

ceğıi ve işsizliği önleyici tedbirler alacağı açıikça tasrih edilmiştir. Yani ülkemizde çalışanlara 
ilg bulmak, onları yetiştirerek daha yüksek ücretlerle iş sahibi olmalarını sağlamak, Devletin 
başlıca görevlidir. Bu aynı zamanda sosyal devlet Anayasamızın genel esprisine uygunluğun 
ifadesidir. 

Aynı şekilde Anayasamıza uygun olarak düzenlenen 931 sayılı yeni İş Kanunumuzda İş ve 
İşçi Bulma ile ilgili düzenlemeler, kamu göreyi olarak Devlete bırakılmış ve bu görevin 4837 
sayılı Kanun ile kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılacağı gösterilmiştir. (Madde 83) 

931 sayılı Kanunun 84 ncü maddesinde ite e, İş ve İşçi Bulma Kurumunun bu yönlü hizmetle
ri bir ücret karşılığı olmaksızın yapması esası kabul edilmiştir. 

Öte yandan 30 . 11 . 1949 tarih ve1 5448 sayılı Kamun ile iş ve işçi bulma servisi 'kurulması 
hakkındaki 88 numaralı sözleşme onanmış ve bu sözleşmemin I. nci maddesinde iş ve işçi 
bulma servislerimin) parasızı bir âmme kuruluşu olacağı hükme bağlanmıştır. 

Yapılan bu açıklamalar sonucunda vıarılac ak sonuç şulduir : 
Devletin asli 'görevderindem olan iş' ve işçi bulma faaliyetlerimin yapılması için 

gerekli masraflara Sosyal Sigortalar yoluyle de olsa oeibrî olarak işçileri iştirak et-
tirmienin hiçbir sioısyal ve hukukî sebebi olaımaiz. Diğer umuımi hizımetllerde olduğu 'gibi Dev
let bu hizmieitllerim malî kaynaklarını! vergi, r esimi ve belnzieri! yolljarla âldil bir şlelkillde vatan
daşlara tahmil edeceği malî yüklerle sağlamak mecburiyetindedir. Yoksa sadece işçi ge-' 
liri erinden! bütün vatandaşları ilgiillem'direın bir hizmetin malî yükünü temini etmek yolluna gi
demez. Halbuki 4837 sayılı Kanunum 7!3'32 sayılı Kamumla değişik 14 ncü maddesi, (E) betndi 
ile ikonan hüküm, bu konudaki hizm etlerin yürütüleıbilmlesi içtin gerekli malî kaymaklardan 
biri olarak Sosyal 'Sigortalar Kurumunun bütçesinden tahsil edilecek bir melbilâğı göster
mektedir. Bu (suretle 'muhtar bir teşekkül olan ve Devlet bütçlesindeın biçilir yardımr gör? 
ımiyem 'Sosyal iSigortalaır Kurumundan cebren para aılımmak yoluna, gidilmektedir. Bu du1-
ram Devletin vergi, resim: ve benizleri yolllar dışında «her hangi bir vatandaştan kanun yoluyle 
para tahsilinle 'bemzlemekteidir. 

2. Anayasamız Devlet karşısında kişiler e her türlü tasarruflardan maJsuim. kalması için 
mutlak haklar tanımıştır. Sosyali Sigortalar Kurumu da tüzeli kişi olarak Anayasanın ter
imlin ettiği hu haklara sahiptir. Sosyal Sigortalar; Kuırumunun bir gayrimenkulunu Devlet 
ve diğer kamu tüzel kişileri karşılığını ödemeden nasııl istimlâk eıdeme'zıse (Anayasa Mad. 
3!8) ımıaımielek üzerinde Anayasanın! 36 nen ımladdesî ille ımevcut mülkiyet hakkıma da tecavüz 
edemez. Bu sebeple Devletin asli görevlerinden olan ve masraflarını karşılaması zorunlu bu
lunan iş ve işiçi bulma hizmetlerinde 7332 sayılı Kamum ile aksine hüküm getirilmesi Ana
yasaya aykırı bulunmaktadır. 

Gierçekten diğer kişiler gibi Sosyal Sigortalat? Kurumunda Devlete karışı ımalî mükelle
fiyeti, Anayasamın 61 nci ımıaldldesinde sımaırlandlrıllanl vergi Meme yükümlülüğümden iba
rettir. Bu yükümlülüğün dışında (vergi, rejsim, hare ve benizleri) yükümler dışımda) bir 
tmalî mükellefiyeti kaimin giderlerimi sağlamak amacıyllıe de plsıa ıgerçek ve1 tüzel kişilere' yük
lemek mümkün1 değildir. Zira Anayasamızın 11 nci maddesinde hakların özüne dokuınulmaması 
esası vaiz'edilmiştir. 

3. Aynı şekilde uygulamada 775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 ncü maddesti (Ib) bendi ile, 
her sen'e Sosyal Sigortalar Kurulmundan tahsil edilecek biir meblâğın bu hizmetlerin yapımıma tah
sisi öngiörülmlülşttür. Baifeainllar Kurulunun 775 sıayılı Kanuna dayanarak 7 . 9 . 1966 tarihli ve 
6/7013 sayılı Kararmalme İle Sosyal Sigortadan 1966 yılı için alınmasını öngördüğü 30 milyon T. L. sı. 
ile ilgili tasarrufun iptaline ilişkin dâva Danıştay !Dâva Daireleri Kurulunca kaibul edilmiş ve Ka
nunun Anayasaya aykırı olduğu kabul ile Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Bu husustaki 7332 
salyılı Kanunun yürürlükten kaldı rıtaalsındaki zorunluğu ortaya koymaktadır. 

4. Sosyal Sigortalar Kurumu bir sosyal güvenlik müessesesidir. Devletten hiçbir yardım görinek-

Millet MeclM (S. Sayısı ' : 428) 
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sizin işçi niteliğinde çalışanların sosyal güvenliklerini 'teminat altına almaktadır. Kurumun mame
lekime haksız olarak ol atılması bu müessesenin istikbalini tehlikeye sokmaktan öte bir anlam taşımaz. 

Böyle bir dıırumda'n ise en çok zarar görecek kütle protm ödiyerek bu müesseseyi ayakta tutan 
dişçiler olacaktır. Ayrıca yukarda belirtildiği üzere bütün bu hizmetleri görmeye ve masraflarını kar
şılamaya Devlet 'görevli kullanıştır. Bu bir Anayasa emridir. Batı camiasında da bu yönlü çalışmala
rın devlet e l ite yapıldığı bilinmektedir. Teklifimiz Devletin asli görevini yerine getirmesine ve 
bir sosyal güvenlik müessesesinin istikbalini tehlikeye sokacak tasarruflara mâni olunmasına ma
tuftur. 

Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çalışma Komisyonu 14 . 10 . 1971 
Esas No. : 2/403 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, Komisyonumuza havale olunmak
la, Çalışma Bakanı ile ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun teklifi üzerinde daha önceki oturumda konunun önemi bakımından Hükümetin talebine 
de uyularak mehil verilmiş ve ayrıca da teklif hakkında ilgili Bakanlığa bir tezkere yazılarak 
mütalâası istenmişti. 

Bu 'kere tekrar toplanan Komisyonumuz, kanun teklifi üzerinde Bakanlığın vermiş olduğu 
cevap ve ilgili bakanlıklarında görüşleri alındıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna her yıl 
yaklaşık olarak 17 milyona bağlı olan ve gelecek yıllar daha da artacak olan bu meblâğın, 7332 sa
yılı Kanunla İş ve İşçi Bulma Kurumuna ödenmemek sureti ile Kuruimun diğer hizmetlerine kana-
lize etmekle daha iyi hizmet göreceği kanısına varan Komisyonumuz teklifi, prensip itibariyle 
kabul ederek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Ancak, teklifin yürürlüğe taallûk eden 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun geçmiş senelerde almış olduğu paraların geri alınması gibi bir duruma meydan verme
mek amacı ile 1 . 1 . 1970 olan yürürlük tarihinin 1 '. 1 . 1972 olarak değiştirilmiş, 1 ve 3 ncü 
maddeler teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle kanun Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun yüce tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kayseri Bursa Adana Bursa 

E. Turgut E. Mat 8. Yılmaz K. Önadım 

Diyarbakır İstanbul İzmir Kocaeli 
N. Gönenç H. Türkay B. Asutay V. Engiz 

Yozgat Zonguldak 
A. Baştürk H. Baytürk 

Millet MeclM (S. .Sayısı : 428) 



İZMİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN 
ASUTAY VE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4837 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesine (E) fıkrasının eklenme
sine dair 7332 sayılı Kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1970 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

I I ^ ı 
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MİLLET MECLİSİ ÇALIŞMA KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri 1.1.1972 
tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 428) 



Dönem 
Toplantı 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / O © g i n n İ e k 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 
sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 

Çalışma Komisyonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2 /403) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler bölümünün 29 ncu sırasında 'bulunan, İzmir Millet
vekili Burhanettin Asutay ve 12 Arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun 
yürürlükten 'kaldırılmasına dair kanun teklifi, 

Bütçeye yük tahm'il edeceğinden, bir kere de Komisyonumuzda görüşülmesi İçtüzük hükümleri 
cümlesindendir. 

Bu sebeple mezkûr kanun teklifinin Komisyonumuza havalesi için gereğine müsaadelerinizi arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkanvekili 
İçel Milletvekili 

Cavit Okyayuz 

İZMİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN ASUTAY VE 12 ARKADAŞININ, 4837 SAYILI İŞ 
VE İŞÇİ BULMA KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KANUNUN 13 NCÜ 
MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE İLİŞKİN 7332 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK
TEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE ÇALIŞMA KOMİSYONU RAPORU 

(2/403) 

Millet Meclisi Saym Başkanlığıma 

4837 'sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakfemidıaki Kanunun 13 tneü mad,-
djesdıne bir fıkra 'eklenmesine (ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaid^ralmaşıına djair kanun 
teklifi gerekçesiyle ibirldikte sunulmuştur. 

1970 
Gereğine müsaadeleriniizi 
iSıaygılarımiizla. 

İzanir 
B. Asutay 

Adama 
E. E. Postacı 

Manbul 
H, Bolun 

rica ederiz. 

Ankara 
0. Soğukpmar 

Giresun 
/. Naipoğlu 

Muğla 
M. Akarca 

1. 
Ankara 
Cüceoğlu 

Yozgat 
A. Baştürk 
Sakarya 
E. Uysal 
İstanbul 

E. Derinçay 

18 . 11 . 
tstan'bul 
B. Ersoy 
jtetanbul 
K. Özeke 
Ankara 

8. Eiçerimsz 
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GEREKÇE 
4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad

desinle 7332 sayılı Kanun ile (E) fıkrası eklenilmiş ve buna göre her sene Sosyal Sigortalar Ku
rumu (İşçi iSigortaları) tarafından; bir sene evvelki bilûmum gelirlerin yüzdıe yarım nisbetind<e 
ayrılacak tahsisatın Kurum gelinlerine ithali öngörülmüştür. 

7332 sayılı Kanun 15 Haziran 1959 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o tarihten bu yana Sosyal 
Sigortalar Kurumunca, îş ve İşçi Bulma Kurumuma 53 milyon li^a ödemede bulunulmuştur. 

Geçen zaman içerisinde kanunun sosyal bünyemize ve özelikle yeni Anayasamıza uygun düş
mediği açıkça tesbit olunmuş ve yürürlükten kaldırılması [kaçınılmaz bir netice hallini almıştır. Bu 
sonuca değişik açılandan varmak mümkündür. Şöyle ki; 

1. 4837 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, yurdumuzda îş ve İşçi Bulma faaliyetlerini 
ve bunlarla ilgili diğer ödevleri yerine getirmelk İş ve 'İşçi Bulma Kurumunun görevidir. Kurum 
Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe haiz, malî ve idari balkımdan muhtar bir Devlet kuru
mudur. 

Yeni Anayasamızın 42 nci maddesinde Devletin çalışanları 'koruyacağı, çalışmayı destekliye-
oeği ve işsizliği önleyici tedbirler alacağı açıkça tasrih edilmiştir. Yani ülkemizde çalışanlara iş 
bulmak, onları yetiştirerek daha yüksek ücretlerle iş sahibi olmalarını sağlamjalk, Devletin başlıca 
görevidir. Bu ayna zamanda sosyal dievlet, Anayasamızın genel esprisine uygunluğun ifadesidir. 

Aynı şekilde Anayasamıza uygun olarak düzenlenen 931 sayılı yeni İş Kanunumuzda İş ve 
İşçi Bulma ile ilgili düzenlemeler, kamu görevi olarak Devlete bırakılmış ve bu görevin 4837 
sayılı Kanun ile kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılacağı gösterilmiştir. (Madde 83) 

931 sayılı Kanunun 84 ncü maddesinde ise, İş ve İşçi Bulma Kurumunun bu yönlü hizmetle
ri bir ücret Ikarşılığı olmaiksızın yapması esası kabul edilmiştir. 

öte yandan 30 . 11 . 1949 tarih ve 5448 sayılı Kanun ile iş ve işçi bulma servisi kurulması hak
kındaki 88 numaralı sözleşme onanmış ve bu sözleşmenin I nci maddesinde iş ve işçi bulma servis
lerinin parasız bir âmme .kuruluşu olacağı hükme bağlanmıştır. 

Yapılan bu açıklamalar sonucunda vanlaeaik sonuç şudur : 
Devletin ıasld görevlerinden olan iş ve işçi bulma faaliyetlerinin yapılması için gerekü masraf

lara Sosyal Sigortalar yoluyle de olsa cebrî olarak işçileri iştirak ettirmenin hiçbir sosyal ve huku
kî sebebi olamaz. Diğer umumi hizmetlerde olduğu gibi Devlet bu hizmetlerin malî kaynaklarını 
vergi, ıresim ve benzeri yollarla âdil bir şekilde vatandaşlara tahmil edeceği malî yüklerle sağla
mak meoburilyetindeıdir. Yoksa sadece işçi gelirlerinden bütün vatandaşları ilgilendiren bir hizme
tin malî yükünü temin etmek yoluna gidemez. Halbuki 4837 sayılı Kanunun 7332 sayılı Kanunla 
değişik 14 ncü maddesi, (E) bendi ile konan hüküm, bu konudaki hizmetlerin yürütülebilmesi 
için gerekli malî kaynaklardan biri olaraik Sosyal Sigortalar Kurumunun bütçesinden tahsil edile-
eelk bir meblâğı göstermektedir. Bu suretle muhtar bir teşekkül olan ve Devlet bütçesinden hiç
bir yardım görmiyen Sosyal Sigortalar Kurumundan cebren para alınmaik yoluna gidilmektedir. 
Bu durum Devletin vergi, resim vıe benzeri yollar dışında her hangi bir vatandaşın ikanum yoluyle 
para tahsiline benzemektedir. 

2. Anayasamız Devlet karşısında foişilere her türlü tasarruflardan masum kalması için mut
lak halklar tanımıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu da tüzel kişi olarak Anayasanın temin ettiği bu 
haklara sahiptir. Sosyal Sigortalar Kurumunun bir gayrimenkulunu Devlet ve diğer kamu tüzel 
kişileri karşılığını ödemeden nasıl istimlâk edemezse (Anayasa Mad. 38) mamelek üzerinde Ana
yasanın 36 ncı maddesi İle mevcut mülkiyet hakkına da tecavüz edemez. Bu sebeple Devletin asli 
görevlerinden olan ve masraflarını karşılaması zorunlu bulunan iş ve işçi bulma hizmetlerinde 
7332 sayılı Kanun ile aksine hüküm getiriılmjesi Anayasaya aylkırı bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 428 e 1 nci ek) 
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Gerçekten diğer kişiler gibi Sosyal Sigortalar Kurumunda Devlete karşı malî mükellefiyeti, 
Anayasanın 61 nci maddesinde sınırlandırılan vergi ödeme yükümlülüğünden ibarettir. Bu yüküm
lülüğün ıdışuıda (vergi, resdım, hare ve benzeri yükümler dışında) bir malî mükellefiyeti kamu gi
derlerini sağlamak lamaciyle de olsa gerçek ve tüzel (kişilere yüklemek mümkün değildir. Zira Ana
yasamızın 11 inci maddesinde halkların özüne dokunulmaması esası vazedilmiştir. 

3. Aynı şekilde uygulamada 775 sayılı Gecekondu 'Kanununun 14 aıoü maddesi! (b) bendi ile, 
her sene ISosyal Sigortalar Kurumundan tahsil edilecek bir meblâğın bu hizmetlerin yapımına 
tahsisi öngörülmüştür. Bakanlar Kurulunun 775 iSayılı Kanuna dayanarak 7 . 9 . 1966 tarihli ve 
6/7013 sayılı Kararname ile Sosyal Sigortadan 1966 yılı için 'alınmasını öngördüğü 30 milyon Tl. 
sı ile ilgili tasarrufun iptaline ilişkin dâva Danıştay Dâva Daireleri Kurulunca kabul edilmiş ve 
Kanunun Anayasaya aykırı olduğu kabul ile Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Bu husustaki 
7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasındaki zorunluğu ortaya koymaktadır. 

4. Sosyal Sigortalar Kurumu bir sosyal güvenlik müessesesidir. Devletten hiçbir yardun görmek-
siizihı işçi niteliğinde çalışanların sosyal güvenliklerini teminat altına almaktadır. Kurumun mame
lekine haksız olarak el atılması bu müessesenin istikbalini tehlikeye sokmaktan öte bir anlam taşımaz. 

Böyle bir durumdan ise en çok zarar görecek kütle prim ödiyerek bu müesseseyi ayakta tutan 
işçiler olacaktır. Ayrıca yukarda belirtildiği üzere bütün bu hizmetleri gönmeye ve masraflarını kar
şılamaya Devlet görevli kılınmıştır. Bu bir Anayasa emridir. Batı camiasında da bu yönlü çalışmala
rın Devlet eli ile yapıldığı bölünmektedir. Teklifimiz Devletin asli görevini yerine getirmesine ve 
bir sosyal güvenlik müessesesinin istlikbalini telikeye sokacak tasarruflara mâni olunmasına ma
tuftur. 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 14 . 10 . 1971 

Esas No. : 2/403 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Burhaııettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulıma Kurumu 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncii maddesine 1 fıkra eklenmesine lilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, Komisyonumuza havale olunmak
la, Çalışma Bakanı ile ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun teklifi üzerinde daha önceki oturumda konunun önemli bakımından Hükümetin talebine 
de uyularak mehil verilmiş ve ayrıca da teklif hakkında ilgili Bakanlığa bir tezkere yazılarak 
mütalâası istenmişti. 

Bu kere tekrar toplanan Komisyonumuz, kanun teklifi üzerinde Bakanlığın vermiş olduğu 
cevap ve ilgili bakanlıklarında görüşleri alındıktan sonra Sosyal Sigortalar Kuramıma her yıl 
yaklaşık olarak 17 milyona bağlı olan ve gelecek yıllar daha da artacak olan bu meblâğın, 7332 sa
yılı Kanunla İş ve İşçi Bulma Kurumuna ödenmemek sureti ile Kurumun diğer hizmetlerine kana-
lize etmekle daha liyi hizmet göreceği kanısına varan Komisyonumuz teklifi, prensip itibariyle 
kabul ederek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 428 e 1 nci ek) 



— 4 — 

Ancak, teklifin yürürlüğe tallûk eden 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun geçmüş senelerde almış olduğu paraların gerli alınması gibi bir duruma meydan verme
mek amacı ile 1 . 1 . 1970 olan yürürlük tarihinin 1 . 1 .1972 olarak değiştirilmiş, 1 ve 3 ncü 
maddeler teklifte olduğu gibi aynen kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle kanun Komisyonu
muzca kabul edilm'iştlir. 

Genel Kurulun yüce tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Koımiisyonu Başkanı Sözcü 

Kayseri 
E. Turgut 

Diyarbakır 
İV. Gönenç, 

Bursa 
E. Mat 

İstanbul 
/ / . Türkay 

Yozgat 
A. Baştürk 

Adana 
Ş. Yılmaz 

İzmir 
B. Asutay 
Zonguldak 

/ / . Baytürk 

Bursa 
K. Önadım 

Kocaeli 
V. Eııgiz 

İZMİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN 
ASUTAY VE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu ku
ruluş ve görevlerli hakkındaki 4837 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesine (E) fıkrasının eklenme
sine dair 7332 sayılı Ka'nunun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1970 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
VÜrütür. 

MİLLET MECLİSİ ÇALIŞMA KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTLRİŞİ 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine feir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. -
kabul edilmiştlir. 

Teklifin 1 nci maddesi! aynen 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri 1.1.1972 
tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 428 e 1 nci ek) 
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Bütçe Plân iKaım(syxmıı raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 17 . 2 . 1972 

Esas No. : 2/403 
Karar No. : 124 

Millet Meclisi Başkanlığına 

18 . 11 . 1970 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulup, Bakanlığın Çalışma Komisyonuna ha
vale buyurduğu, söz konusu Komisyonca görüşülmesini ımüteakiben «Genel Kııruıluın 22 . 10 . 1971 
tarihli 'gündeminde iken, akçaya taallûk eder mahiyette olduğu gerekçesiyle, bir kere de Komis
yonumuzda görüşülmesi dsteği üzerine Genel Kurul kararı ile Komisyonumuza verilen «İzmir Mil
letvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 jsayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişiklin 7332 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dâir kanun teklifi» ve evvelce havale (edildiği Çalışma Komis
yonunca teklif üzerine düzenlenein rapor, ilgili Bakanlık yetkili temsilcisinin de hazır bulunduğu 
birleşimde görüşüldü ; 

4837 sayılı İş ve İşçü Bulma Kurumu 'kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desinle 7332 sayılı Kanuni' dle (E) fıkrası eklenilmiş ve buna göre her sene Sosyal Sigortalar Ku
rumu (İşçi Sigortaları) tarafından; bir sene evvelki bilûmuım gelirlerin yüzde yarım nisbetiınde 
ayrılacak tahsisatın Kurum gelirlerine ithali ön görülmüştür. 

Teklif, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve 'görevleri hakkında/ki Kanunun 13 ncü 
(maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunu, her yıl, bir yıl evvelki bi
lûmum gelirlerinin yüzde yarımiı nisbetindeki inıebiâğı İş ve İşçi Bulma Kurumu gelirlerine ithal 
etmek yükümlülüğü altına sokan 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Söz konusu kanun 15 Haziran 1959 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o tarihten bu yana Sosyal Si
gortalar Kurumunca İş ve İşçi Bulma Kurumuna 53 milyon lira ödemede bulunulmuştur. 

4837 sayılı Kanunun ;1 inci maddesine göre, yurdumuzda iş ve işçi bulma faaliyetlerini ve bun
larla ilgili diğer ödevleri yerine getirmek İş ve İşçi Bulma Kurumlunun görevidir. Kurum Çalış
ma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, malî ve idari bakımdan muhtar bir Devlet kurumudur. 

Anayasamızın 42 nıci maddesinde Devletin, çalışanları koruyacağı, çalışmayı destekliyeceği ve 
işsizliği önleyici tedbirler alacağı açıkça tasrih edilmiştir. Yani, ülkemizde çalışanlara iş bul
mak, onları yetiştirecek daha yüksek ücretlerle iş sahibi olmalarını sağlamak Devletin başlıca gö
revidir. Bu aynı zamanda sosyal devlet, Anayasa nıızm genel esprisine uygunluğun da 'ifadesidir. 

Aynı şekilde Anayasamıza uygun olarak düzenlenen 931 sayılı yeni İş Kanunumuzda iş ve işçi 
bulma ile ilgili düzenlemeler, kamu görevi olarak Devlete bırakılmış ve bu görevin 4837 sayılı Ka
nun ile kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılacağı gösterilmiştir. 

931 sayılı Kanunun 84 ncü maddesinde ise, İş ve İşçi Bulma Kurumunun bu yönlü hizmetleri 
bir ücret karşılığı olmaksızın yapması CSIÜS: kabul edilmiştir. 

Öte yandan 30 . 11 . 1949 tarih ve 5448 sayılı Kanun ile İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması 
hakkındaki 88 numaralı Sözleşme onanmış ve Sözleşmenin 1 nci maddesinde İş ve İşçi Buima Ser
vislerinin parasız bir âmme kuruluşu olacağı hükme bağlanmıştır. 

Yapılan bu açıklamalar sonucunda varılacak sonuç şudur : 
Gerek muhteva ve gerekse iıstinadettirildiği Anayasa hükümleri muvacehesinde, teklifin tamamen 

aksime bir görüşün savunucusu olarak çıkmanın güçlüğü ortadadır. 
Ancak; 
İş ve işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla .ilgili diğer ödevleri yerine getiren İş ve İşçi Bulma 

Kurumunun diğer kuruluşlarla ve özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ile mevcut bağlantısı, günü
müzün sosyal güvenlik ve sosyal sigorta anlayışı risklerin telâfisi ilkesine değil, önlenmesi prensi
bine dayanmaktadır. 
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Bu bakımdan İş ve İşçi Bulma Kurumu istihdam yolu ile sigortalı sayısının artmasına yardım 
etmektedir. Genel Bütçe malî durumu kargılar durumda daıh'i olsa, ki son yıllarda Sosyal Sigorta
lar Kurumundan sağlanan 50 milyon civarındaki meblâğın bugünkü bütçemiz için azırasanmıya-
cafc bir rakam olduğu bir vakıadır. Bu halde dahi yüzdelerliln devamında yurdumuz için çok 
önemli bir problem olan işsIMik ve insangücü sorunlarının daha verimli1 oluşmasına büyük katkısı 
nedeniyle zaruret olduğu 'görüşünden hareket eden Komisyonumuz yukarıda mâruz hususlar ve 
Hükümet görüşü olarak dosyada mevcut bilgiler muvacehesinde teklifi kabule şayan görmemiş, 
tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaaMp maddelerin görüşülmesi hususunda yapılan oylama so
nucunda teklif reddolunmuştur. 

Keyfiyet, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

Balıkesir Ankara Amasya Amasya 
C. Bilgehan M. K. Yılmaz Y. Acar S. Ay gün 

Ankara 
H. Balan 

Kayiserti 
M. Yüceler 

Niğde 
iV. Kodamanoğlu 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İmzada ibulunatmadı 
Konya 

B. Müderrisoğlu 

Hız 
8. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
E. Dikmen 

Erzurum 
R. Cinişli 

Manisa 
M. Erten 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 
İV. Bayar 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. 
Giresun 

E. Turgutalp 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
E. Kangal 

İmzada bulunamadı 
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