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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çil-
oğlu, Burdur'un uğradığı sel felâketi; 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu, Ga
ziantep ilinin içme suyu projesi; 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan, Ma
latya ilinin Arapkir ilçe hastanesi konusunda 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazifetle yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Zeyyat Baykara'nm vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi bilgiye sunuldu. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Aske
rî Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki kanun 
teklifinin 89 No. lu Geçici Komisyona havale
sine dair, Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresi kabul edildi. 

Polis Memuru öner Sarman hakkında özel 
af kanun (1/670) (S. Sayısı : 719) tasarısı 
görüşülerek kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyireleri üçte 
birlerinin harp malullerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun (2/368) (S. Sa
yısı : 245 ve 245'e 1 nci ek) teklifinin madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka
nun tasarısının (1/609) (S. Sayısı : 513) mad
deleri üzerinde görüşmelere bir süre devam 
olundu. 

14 . 7 . 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere, Birleşime saat 20,00'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 
Vahit Bozatlı Âdil Turan 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Muğla Milletvekili Ahm«t Buldanlı' 
nın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci 

maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/728) 
(İçişleri, Millî Savunma ve Plan komisyonla
rına). 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Adil Turan (Uşak), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Me
sudiye ilçesi ile Koyulhisar ilçesi köyleri ara
sında sınır ihtilâfı yüzünden meydana gelen olay
lar hakkında gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri 
var. Çok kısa olması kaydıyle, arkadaşlarıma 
konuşma imkânı vereceğim. 

Sayın Memduh Ekşi, Ordu ili Mesudiye il
çesi - Sivas ili Koyulhisar ilçesi arasındaki olay
lar hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. Sa
yın Ekşi, buyurun. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu hafta içinde Ordu ili Mesudiye ilçesi 
Çavdar köylüleri ile Sivas ili Koyulhisar ilçe
si Aksu köylüleri arasında bir mera anlaşmazlı
ğı nedeni ile silâhlı çatışma olmuştur. Bu çar
pışma sonunda Çavdar köyünde bir vatanda
şımız vurularak öldürülmüş, üç hemşehrimiz de 
ağır şekilde yaralanmıştır. Olayın meydana ge
lebileceği alakalı makamlara bundan 1,5 ay ön
ce yazılı olarak ilgililerce bildirildiği hal^e. yet
kililer gereken tedbiri almamışlardır. Bu olayda 
kusuru bulunanların ortaya çıkarılması içten 
dileğimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, konu ile ilgisi yönün
den Türkiye'deki mülkî hudut anlaşmazlıkları
na bir nebze değinmek istiyorum. 

Üzülerek söylemek zorundayım ki; memle
ketimizde halen İller, ilçeler ve köyler aram
da, usulüne uygun sınırlar saptanmış değildir. 
Bu sebeple her sene birçok yerde silâhlı, silâh
sız çatışma ve çarpışmalar olmakta, çok sayıda 
yurttaşımız hayatlarını kaybetmektedirler. Böy
lesin© "olayların önlenmesinde, biran önce sı
nırların tespit edilmesi, olumlu sonuç verecek
tir kanaatindeyim. 

Ayrıca asayiş kuvvetlerinin sayı, nitelik ve 
teçhizat yönünden artırılıp, modern biçimde 
donatılması gerektiğine inanıyorum. Sayın Hü
kümetin ve Yüce Parlamentomuzun bu konula
ra yakın gelecekte çözüm getireceği ümidiyle 
sizleri saygıyle selâmlarım. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, et 
sıkıntısı konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, et sıkıntısı 
konusu ile ilgili gündem dışı söz talebetmişler-
dir. Sayın Kargılı, buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Ülkemizde 75 milyon civarında küçük ve bü
yük baş hayvan bulunmasına rağmen, halkımız 
zaman zaman et sıkıntısı ile karşı karşıya kal
makta ve et fiyatlarının yüksekliğinden son de
rece mutazarrır olmaktadır. 

Zaman zaman karşılaşılan et buhranlarının 
ve et fiyatlarının yüksel olmasının başlıca se
bebi, elbette M, hayvan varlığımızın doğru ve 
iyi bir şekilde değerlendirilememesinden ileri 
gelmektedir. Hükümet et sıkıntısına çözüm yo
lu bulmak için dışarıya yapılan hayvan ihraca
tını durdurmak yolunu seçmiştir. Kanaatimce, 
et sakıntısına çözüm yolu bulmak için seçilen 
bu yol, hatalı bir yol olmaktan da ötede, döviz 
gelirimizi de kısıtlayıcı mahiyettedir. Hayvan 
varlığı bakımından dünyada en ileri saflarda 
bulunmamıza rağmen, Türkiye'de adam başına 
düşen et miktarı sadece 15 Kg. civarındadır. 
1971 yılında yurt dışına ihraç edilen koyun mik
tarı 150 000 civarındadır. İhraç edilen bu ko
yunlardan 10 474 000 dolarlık döviz elde edil
miştir. Buna karşılık Türkiye'den yılda 1 mil
yon baş koyun kaçırıldığına dair iddialar mev-
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cuttur ve bu iddialar zaman zaman yetkili 
kimselerce de tekrarlanmaktadır. Bu iddiaların 
asılsız olduğuna dair de sorumlularca yalanla
malar yapılmamaktadır. Kaçakçılık yolu ile 
yılda yurt dışına kaçırılan bu 1 milyon baş ko
yunun, 'ihraç tutarı ortalama 40 milyon dolar ci
varındadır. 

Yani, koyun ihracından gelirimiz; 10 milyon 
dolar iken, kaçakçılık yolu dışarıya gtden ko
yunların tutarı 40 milyon dolan bulmaktadır. 
Hattâ bizden kaçakçılık yolu ile koyun çeken 
bazı ülkeler bu koyunları başka ülkelere ihraç 
etmek suretiyle kendi ülkelerine büyük çapta 
döviz sağladıklarına dair inandırıcı kaynaklara 
dayanan iddialar mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri; 

TürMyedeki kuzuların durumu ve hayvan 
tüketimine dair. 

Tarım Bakanına yönelttiğim yazılı sorula
ra, bundan bir müddet önce aldığım cevaplar
da; 1970 yılında Türkiye'de mezbaha içi ve dışı 
kesilen koyun miktarının 6 395 908 baş oldu
ğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Kesilen bu hay
vanlarım 3 197 954'ü kuzudur. Yapılan hesap
lardan anlaşılmıştır M, kesilen bu kuzular yal
nızca 50 - 60 günlük bir besiye tabi tutulduk
tan sonra kesilecek olsalar, sadece Türkiye'
nin bu yüzden yılda 20 000 ton et karşılığı 300 
milyon Türk lirası para kazancı olacaktır. 

öte yandan, süt danası kesimi dolayısıyle 
küçümsenmeyecek oramda aynı şekilde büyük 
bir maddî zarara uğradığımız bilinen ve açık 
bir gerçektir. Ortaya koyduğu bu gerçek, kısa 
bir müdıdet önce Tarım Bakanının ağzından da 
dile getirilmiş ve Bakan da yaptığı bir konuş
mada, süt danası ve kuzu kesiminin verdiği 
zararlardan dert yanmıştır. Buma rağmen, Hü
kümet bugüme kadar süt daması ve kuzu kesimi
ni yasaklayacak hiçbir tedbir almamış ve bu 
yalda hiçbir faaliyet göstermemiştir. 

'Biz isterdik ki, Hükümet bugüne kadar bu 
tedbirleri almış olsun, hatta Diyanet îşleri Baş
kanlığı da bir bildiri yayımlayarak, henüz ağzı 
süt kokan, süt daması üe kuzu kesimimin ve bun
ların etimi yemenin dinimizce de günah sayıla
cağı konusunda, halkımızı uyarmış bulunsun. 

Kanaatim odur ki; îslâm dimi bir yaratığı 
ihtiyaç duyulmadan ve zamanı gelmeden kes
meyi, yok etmeyi günah sayar. Hele o yara

tık, o .anda kesilmediği takdirde, ilerde top
luma ve ülkeye daha yararlı bir hale geiebile-
cekse, bu yaratığım zamansız kesimini dimimiz 
daha da çok günah sayar. 

Bulgun zamansız yapılan süt daması ve ku
zu kesimleriyle hayvam kaçakçılığı, hayvamcı-
lığımızm mahvolmasına ve halkımızın et gıda
sından mahrum kalmasıma sebebolmaktam da 
ötede, ülkemize ekonomik yömdem büyük za
rarlar vermektedir. Bu durum karşısında et sı
kıntısını ve et fiyatlarınım yükselmesini önle
mek için Hükümet, hayvan ihracımı • durdur
mak yerime, yurt dışına yapılan hayvan ka
çakçılığımı önlemeli, süt daması ve kuzu kesimi
ne som verecek tedbirleri almalıdır. 

Kesin inancım odur ki; hayvan kavakçılığı
nın önlenmesi, süt danası ve kuzu kesimimin ya
saklanması yolumda köklü ve tutarlı tedbirler 
alımmadıkça, hayvam ihracımın ömlemcmesi, et 
fiyatlarının serbest bırakılması, Türkiye'deki et 
sorununa asla çözüm getirmeyecek ve halkımız 
daima yemi et buhranları ile karşı karşıya kal
maya mahkûm olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi sizlere Tarım Bakamıma sorduğum ya

zılı sorulara aldığım cevaplara dayanarak, yıl
da ülkemizde 10 milyom koyum varlığımızın art
ması lâzımgeldiği halde, her yıl artması lâzım-
gelem bu 10 milyon hayvanım ortada mevcut 
olmadığımı, ortadan, yok olduğumu ispat edece
ğim. 

Verilen, resmî cevaplara göre; her yıl kay
bolan ve nereye gittiği bizce meçhul bulunan 
bu 10 milyon varlığımızın, maddî tutarının he
sabını yapmayı da sizlere bırakacağıım. 

Bumdan, bir süre ömce Tarım Bakamı, Cum
huriyetin ilâmından günümüze kadar yıllar iti
bariyle ve türlerime (göre ne miktar hayvan var
lığımız olduğuna ilişkin yazılı soruma ver
diği cevapta; Türkiye'de 1968 yılımda 36 milyom, 
1969 yılımda 36 milyom, 1970 yılımda da 36 mil
yon baş civarımda koyun bulunduğunu birdir-
miştir. Yami, bu duruma göre, koyum varlığımız 
sayı olarak hemen hiç artmamış ve aynı sevi
yede kalmıştır. 

Yine Tarım Bakamı, Cumhuriyetim ilânımdan 
gümümüze kadar yıllar itibariyle türlü neden
lerle tüketilen hayvam miktarınım ne olduğu
ma dair yazılı soruma verdiği cevapta; yine 
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son yıllan okuyorum, Türkiye'de mezbaha içi 
ve dışı 1968 yılımda 5 648 710, 1969 yılında 
6 092 860, 1970 yılında da 6 395 908 baş koyun 
kesimi yapıldığımı açıklamıştır. 

1970 yılında kesilen koyunların yarısı ku
zu, yarısi kesimlik koyundur. Yani, kasaplık 
koyundur. Bu rakamın 3 197 954'ü kuzu, 
3 197 954'ü de kesimlik koyundur. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen özetleyin. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
Tekrar Sayın Tarım Bakanı, bu konularla 

ilgili başka bir yazılı soruma verdiği cevapta, 
aynen; «1970 yılında 36 471 000 baş koyun var
lığımız bulunmaktadır. Mevcut koyunların % 
64'ü anaç koyun olarak kabul edilmektedir. 
Buna göre 23 341 440 baş anaç koyun bulun
maktadır. Koyunlarda doğum oranı % 85 ola
rak var sayılmaktadır. Buna göre 1970 yılında 
da 19 840 190 baş kuzu elde edilmiştir Genel 
olarak hastalık ve diğer sebeplerden 
dolayı, kuzu kaybı ortalama % 14 olduğu 
kabul edilmektedir. Böylece 1970 yılımda 
2,777 614 kuzu kaybı ortaya çıkmaktadır.» de
miştir. 

Yine Tarım Bakanı, konu ile ilgili başka bir 
yazılı soruma verdiği cevapta; kuzulardaki 
telefat oranının % 15 ve yetişkinlerde de tele
fatın % 6 olduğunu açıklamıştır. 

Saynı milletvekilleri; 
Şimdi biz, bu durum karşısında Sayın Ba

kanın bildirdiği 1970 yılındaki hastalık ve tür
lü nedenlerle kayba uğrayan 2 777 614 baş ku
zu miktarına aynı yıl kesilen 3 197 954 baş ku
zuyu da eklersek, bu rakam 5 975 568 etmek
tedir. Bu duruma göre 1970 yılında üretilen 
19 840 190 baş kuzudan, aynı yıl tükenen 
5 975 568 baş kuzuyu çıkarırsak, geriye 13 864 622 
baş kuzu kalması ioabetmektedir. Hadi bu ra
kamdan kesimlik koyunlarda da görülen 1 mil
yonluk telefat ile aynı yıl kesimi yapılan 3 mil
yon civarındaki kasaplık koyunu da çıkaralım, 
geriye yine 10 milyon civarında koyun varlı
ğımız kalması lâzımdır. 1970 yılında mevcut ko
yun varlığımıza 10 milyon civarında koyun ek
lenmesi Ââzumdır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
GELÂL KARGILI (Devamla) — V© ortala-

mıa, bu hesaba, göre, Türkiye'de yılda 10 milyon 
baş koyun artışı olması lâzımdır. 

Oysa yukarda da belirttiğim gibd, Türkiye'
de 1968 yılından itibaren koyun varlığımız he
men hemen hiç yükselmemiş ve hep 36 milyon 
civarında seyretmiştir. 

ıSaym milletvekilleri; 
Ben, Tarım Bakanının Devlet İstatistik En3-

tütüsü istatistiklerine dayanarak bana bildir
diği cevaplan huzurunuzda okudum. Her yıl 
10 milyon civarımda, bu rakamlara göre, Tür
kiye'de koyun varlığımın artması icabederken, 
Türkiye'de yıllar itibariyle koyun varlığımızın 
hep aynı seviyede ve üç yıldır 36 milyon civa
rında bulunduğunu kendi cevaplarımdan söy
ledim. 

İlgililerin, sorumluların ve vatansever in
sanların, her yü artması icabeden bu 10 milyon 
koyunum nereye gittiğini sormaları, araştırma
ları ve bunun hesabını millete vermeleri gerek
tir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun, geçen birleşimde Gaziantep 
Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, Gaziantep iç
me suyu konusundaki gündem dışı demecine ce
vabı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Geçen bir
leşimdeki bir konu ile ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Geçen oturumda Gaziantep Milletvekili de
ğerli arkadaşım Şinasi Çolakoğlu'nun bir konuş
ması üzerine huzurunuzu işgal ediyorum. Bu sı
ralarda Yüce Meclisin geçici komisyonunda ma
den reformu kanun tasarısı müzakere halinde 
olduğu için, bendeniz bu oturumlarda başından 
itibaren bulunamıyorum. Bu itibarla daha geç 
mütalaa arz etttiğim için af fimi dilerim. 

Aziz arkadaşlarım, sayın Çolakoğlu, Gazian
tep ilinin içme suyu ile ilgili bir ihtiyacını bu 
kürsüden dile getirmiş bulunuyorlar. Gerçekten 
arkadaşımızın son derece önemli bir konuyu 
Yüce Meclisin dikkatine sunduğu için ben de 
memnunum. 

Enerji Bakanlığı ve Yüce Meclisimiz bu ih
tiyacın değerini takdir ederek, bütçeye gerekli 
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tahsisatı koymuş ve bir an evvel bu ilimize iç
me suyu gelmesi hususunda gerekli imkânları 
yaratmış bulunmaktadır. 

Bakanlığımız bütçenin yürürlüğe girmesi ile 
birlikte, meselenin teknik hazırlıklarını tamam
lamış ve yine ilgili bir kanunun gereği olarak, 
Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarabilmek 
için konuyu Başbakanlığa arz etmiştir. 

Başbakanlığa 3 Mayıs'ta sunduğumuz bu 
kararnameye ilişkin Maliye Bakanlığı müta
lâasının almmasımda fayda görülmüş ve konu 
Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Bu ara
da Maliye Bakanlığımızın meseleyi incelemesi 
bir miktar vakit almış ve 12 Temmuzda Maliye 
Bakanlığımızın verdiği müspet mütalaa üzeri
ne, gerekli Bakanlar Kurulu kararnamesinin 
çıkarılabilmesi için konu tekrar bugün Başba
kanlığa sunulmuştur. 

Kısa sürede Bakanlar Kurulu karan çıkarı
lacaktır ve kahraman Antep'in, gaziler diyarı 
Antep'in içme suyu meselesi böylece çözüm yo
luna girmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşımın konuşmasında bahset
tiği Mr noktayı da kısaca açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. Bir mahallî gazetemiz, bir parlamen
ter arkadaşımıza atfen, bu projenin Enerii Ba
kanı veya Bakanlığı tarafından geciktirildiği 
yolunca haberler yayınlamış, öyle zannediyo
rum ki, bu sayın gazetemiz, yanlış bilgiye da
yanmaktadır veya değerli parlamenter arka-
da«iTWJ!i vanlıs anlayarak bu yayını yapmıştır. 
Enerji Bakanlığımızın, bir hizmeti geciktirmek 
değil, zamanında yapmak görevidir ve bunun 
gereklerine kesin bir şekilde riayet edilmekte
dir. Bu kadirşinas noktayı da Çolakoğlu, ko
nuşmasında belirttiği için kendisine ayrıca te
şekkür arz ediyorum. Bir defa daha belirtmek 
istiyorum ki, Gaziantep'in içme suyu meselesi 
kısa süre içerisinde halledilecektir ve bu güzel 
hudut şehrimiz lâyık olduğu imkâna kavuşacak
tır. Hepimize saygılar sunarım. 

4. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Elâ
zığ'da yapılan Doğu - Güneydoğu illeri yakıt 
sempozyumu hakkında gündem, dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Aral, Elâzığ'da 
yapılan, Doğu ve Güneydoğu yöremizin ya
kıt sempozyumu konuşumda gündem dışı söz 
talebetmişsiniz. Buyurun. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

11 - 12 Temmuz tarihleri arasında Elâzığ' 
da, Doğu ve Güneydoğu yöremizin yakıt sem
pozyumu yapılmıştır. Bu sempozyum hakkın
da, bir gündem dışı konuşmanın verdiği im
kân ve sınırlar içinde Yüce Heyetinize bilgi 
arz etmek istiyorum. 

Derhal ifade edeyim ki, yalnız Doğu ve 
Güneydoğu yöremizi dsğil, bütün Türkiye'yi 
çok yakından ilgilendiren, fevkalâde hayatî 
V3 aktüel cyıemi bulunan bu sempozyuma da
vet edilen yedi bakandan ancak biri, 79 Par
lamenterden ki, bunlardan 16 Parlamenter or
mancıdır, 5'i, 15 validen 12'si ve 15 vilâyet 
belediye reisinden 4'ü iştirak etmiştir. Bu ka
dar fevkalâdelik arz eden bir sempozyuma, 
Diyarbakır'a kadar gelmiş bulujnan Başbakan 
Sayın Ferid Melen'in de iştirak etmesini 
gönlümüz çok arzu ederdi. İtiraf edeyim ki, 
bu, Doğunun bir kadersizliğidir. Doğuyu ilgi
lendiren meseleler, ya Doğudan çok uzakta 
mahallî şartlar iyi bilinmeden ve kavranma
dan, büyük merkezlerde masa başlanjada, ekse
riya yanlış neticeler veren kararlara müncer 
olur veya yukarıda arz ettiğim gibi kâfi de-
reced3 ilgj görmez. 

Bir müddet evvel bu kürsüden bir sayın 
üyenin de acı acı belirttiği gibi, her nedense 
kırmızı plâkalı arabalara Doğu pek sempatik 
gelmemektedir. Diğer resmî' kuruluşların da 
bu sempozyumu kâfi derecede önemsediği
ni iddia etmek mümkün değildir. Halbuki 
sempozyumun konusu, çeşitli yönleriyle bü
tün Türkiye için fevkalâde önem taşıyan bir 
konuydu. 

Tespit edebildiğim kadarıyle bu sempozyum
da, orman vaki azgın ve korkunç saldırı sebep
leri ve neticesi, Doğuda ormanların süratle 
azaldığı ve bu yüzden vaki erozyon ve seller
den mütevellit, Türkiye'nin her yıl milyar
larca zarara duçar kaldığı, Doğunun şiddetli, 
insafsız, azgın ve gaddar ve uzun kışına mu
kabil, birçok yerlerde günlük yiyeceğini dahi 
temin etme imkânlarından mahrum Doğu hal
kının yakıt konusunda karşılattığı çetin ve 
korkunç mücadelesi, diğer yerlerde aila ba
şına yılda üç ster odun düşerken, bu bölge 
kılının bu kadar şiddetli ve uzujtı olmasına 
rağmen, Doğuda aile babına yılda bir ster 
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odun düştüğü, bu sebeple arzla talebin ekstrem 
bir noktaya geldiği, Doğuda ormanın baş-
düşmanlarından biri olan keçi ile orman mü
nasebeti, 1938 yılında çıkan Mahrukat Kanu
nunun hâlâ tatbike konulmaması, kok, linyit, 
asfaltit, antrasit fuel-oil ve benzeri petrol müş
taklarının yakılması hususunda hâlâ ciddî ve sa
mimî bir gayretin içine girmiş olmaması yüzün-
dep, Hükümeti uyaracak, onu içinde bulun
duğu rehavetten silkip kaldıracak, Anadolu 
çocuğunun haykıran, cesur ve acı sesi vardır. 

Yine bu sempozyumda, Türkiye için bu ka
dar hayatî bir önem taşıyan yakıt konusu
n a , başıbozukluktan, disiplinsizlikten, bir 
hercümerç içinden kurtarılmış olmamasının acı 
şikâyetleri, kömüre yapılan aşırı zammın, esa
sen kapasiteyi çok aşmış oduna karşı vaki ta
lebi daha da azgın ve korkunç bir hale getir
diği, Doğuda resmî kuruluşların ve memurla
rın orman idarelerinden ucuz odun almala
rına mukabil fakir halkın serbest piyasadan 
çok az pahalı odun alma mecburiyetinde 
bırakılması, medenî memleketlerde, istihsal edi
len odunun % lO'una yakın bir kısmı yapacak 
ve % 20'si yakacak odun kullanıldığı halde, 
Türkiye'de hâlâ bunun tamamen aksi olduğu ve 
nihayet bu kadar önemli ve hayati konuda 
bugüne kadar Hükümetin, meselenin halli için 
ciddî bir çalışmaya girme gücünü göstermedi
ği ve bundan sonra da aynı yolda harekete de
vam edeceği hususunda izhar edilen korku
lar, kuşkular ve endişeler vardı. 

Bugün Türkiye'de, resmî kayıtlara göre yıl
da istihsal edilen 18 milyon ster odunun bir mil
yonu Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 5 il'e 
ve geri kalan 17 milyon steri de diğer 62 ili
mize düşmektedir. Buna göre, kış daha uzun, 
daha sert, insafsız ve gaddar olan Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da, yukarıda da arz ettiğim 
gibi, aile başına bir ster odun düştüğü halde, 
diğer yerlerde bir aileye üç ster odun düşmek
tedir. Bu yönüyle de ortada büyük bir denge
sizlik mevcuttur. 

Konunun, üzerinde önemli durulması gere
ken bir yönü de Doğu Anadolu halkının yedi 
ay müddetle kullandığı odun ihtiyacı ile bir 
aile için yıkanmada ve yakmada, yemek pişir
mede kullandığı odun ihtiyacı, asgarî on ster 
kabul edilirse, yılda bu bölgede on milyon ster 
oduna ihtiyaç vardır. Ayrıca, mıntıkada mev

cut dört milyon keçi ki, dünyada yüz nüfusa 
10,5, Avrupa'da 2,7, Türkiye'de 58,3 keçi düşer
ken bu bölgede 100 nüfusa 103 keçi düşmekte, 
Türkiye ortalamasının 2, dünya ortalamasının 
10 ve Avrupa ortalamasının 40 mislidir. Keçi 
beslenmesi için de üç milyon stere ihtiyaç var
dır ki, insan ihtiyacı ile birlikte 13 milyon ster 
eder. 

Bu bölgede resmî istihsal bir milyon ster, 
buna mukabil ihtiyaç, 13 milyon sterdir. Ara
daki bu korkunç farkın nasıl giderildiği üze
rinde uzun uzun düşünmek gerektir. Bu yüz
dendir ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mu
ayyen ve mahdut yerlerde kalmış ormanlar, 
korkunç bir şekilde azalmaktadır. 

tik milletvekili seçildiğim 1965 yılı sonları
na doğru, o devrin Barbakanını ziyaret etmiş 
ve kışı uzun ve korkunç olan ve buna mukabil 
maişetini bile temin etmek imkânlarından mah
rum bulunan Doğu Anadolu halkı için yakacak 
ihtiyacının çok yakın bir istikbalde hükümetle
rin basına büvük gaileler açacağını ve büyük 
sıkıntılar yaratacağını belirtmiş ve konunun sü
ratle tetkik edilerek, gerekli tedbirlerin çok 
acele alınmasını rica ve talebetmiştim. 

İste bu talebimden itibaren, çok kısa bir za
man geçmeden aklı eren bütün resmî daire per
soneli ile birlikte birçok kişilerin, büyük bir 
telâş ve heyecan içinde konuya ciddî bir şekil
de eğilme ihtiyacını duyduklarını görüyorum. 
flok çrec kalınmış olmakla beraber, henüz fırsat
ların heyeti umumîyesi kaybedilmiş değildir. 
En basitinden, 22 . 6 . 1938 tarih ve 3473 sa
yılı Mahrukat Kanununun tatbikatı konusu 
vardır. 

Birçok kanunlarımız gibi bu kanun da tam 
34 yıldır raflarda yatmaktadır. 

BAŞKAN — Özetleyin lütfen Sayın Aral. 
KENAN ARAL (Devamla) — Bir iki daki

kanızı rica edip, bitireceğim. 
Burada, bu memleket üzerinde bir vatan ola

rak yaşanılıp yaşanılmayacağım, diğer bir ifa
de ile, Türk Milletinin, doğrudan doğruya ka
derini tâyin edecek bir konuda icranın »ıe ka
dar tatlı bir rehavet uykusunda ve fütursuzlu
ğunda bulunduğunun tipik bir örneği ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Yüksek müsamahanıza sığınarak adı geçen 
Mahrukat Kanununun 1 nci maddesini bir defa 
daha burada okumayı faydalı bulmaktayım. 
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«Madde 1. — Nüfusu 2 000'den aşağı olma
yan ve belediye teşkilâtı bulunan yerlerde aşa
ğıda isimleri yazılı binaların teshininde her 
nevi taşkömürü, linyit, turp gibi maden kömür
leriyle kok, yarıkok ve briket gibi işlenmiş şe
killerinin kullanılması mecburidir. Bu binalar
da havagazı, petrol, petrol müştakları ve benzer
leriyle elektrik dahi teshin vasıtası olarak kulla
nılabilir : 

A) Resmî dairelerin bulundukları bütün 
binalarla Devletin hususi idarelerin ve belediye
lerin doğrudan doğruya veya iştirak suretiyle iş
lettikleri müesseselere mahsus binalar; 

B) Kışla, polis ve şehir içindeki jandarma 
karakollarıyle resmî ve hususi mektep, hastane, 
sanatoryum ve dispanserler; 

O) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müesse
selerle Teşviki Sanayi Kanunundan istifade eden 
veya istifade edebilecek vasıftaki müesseselerin 
faaliyetlerinde kullanılan binalar, 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, ku
lüp ve her türlü cemiyetlere mahsus binalar; 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dansingler, 
gazinolar, birahaneler ve meyhaneler. 

Teshin vasıtası olarak kullanılabilecek artık 
bırakan ve bu madde şümulüne giren fabrikalar, 
bu artıkları da teshin vasıtası olarak kullanabi
lirler.» 

Kanunun bu amir hükmüne rağmen, bir de 
tatbikata bakalım. 1971 yılı içinde binalarında 
kalorifer tesisleri bulunduğu halde, kömür temi
nindeki güçlük ve pahalılığından kaçınarak so
ba ve kaloriferlerinde odun yakmak için Maden 
Balar İşletmesi 6 bin ster, Tunceli Cumhuriyet 
Savcılığı 2 100 ster, Pülümür Bölge Yatılı Oku
lu 3 bin ster, Hozat Jandarma Eğitim Alayı 
4 800 ster odun almışlardır. 

BAŞKAN — özetleyin, rica edeceğim Sayın 
Aral. 

KENAN ARAL (Devamla) — Bitirmek üze
reyim. 

Bu arada, şükranla kaydedeyim ki, yılda 51 
bin ster odun tahsis ve 86 fırını odunla ekmek 
pişiren Diyarbakır ilinde, başta Sıkıyönetim 
Komutanı Korg. Sayın Şükrü Olcay ve Vali ve 
ilgililerin gayretiyle 86 fırının 2/3'si brülöre 
çevrilmiştir. Aynı himmet ve gayreti bir vatan, 
bir memleket borcu olarak, diğer vilâyet ma
kamlarından ve ilgili kuruluşlarından da bekle-
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mekteyiz. Şayet Mahrukat Kanunu tatbik edi
lirse, bölgenin tutuşturucu ihtiyacı olan ve yıl
lık istihsalin % 40'ma tekabül eden 400 bin ster 
odun, çok kolayca temin edilecek ve bu suretle 
de Doğuda, ormana karşı azgın ve korkunç hü
cum, vatanımızın bugün birçok yerleri gibi, ha
len cüzî bir miktar orman bulunan bölgelerinde 
bir step, bir bozkır ve nihayet bir çöl haline gel
mesi önlenecektir. 

Burada, üzerinde durulması gereken iki ana-
mühim konu daha vardır. Bunlardan birincisi, 
en son, kömüre yapılan aşırı zammın odunla 
kömür arasındaki fiyat değerini oozması yüzün
den, esasen çok kolay ve vasıtasız bir yakıt mad
desi olan oduna karşı talebi daha da tahrik et
miş bulunmasıdır. 

ikincisi de, Mahrukat Kanununun amir hü
kümlerine muhalif olarak, bu bölgelerdeki res
mî kuruluşlara ve diğer yandan memurlara ucuz 
odun verilerek, yukarıda da işaret ettiğim gibi 
esasen günlük gıdasını dahi temin imkânların
dan dahi mahrum bulunan bu bölge halkının, 
serbest piyasadan çok pahalı olarak odun alma 
mecburiyetinde bırakılmasıdır. 

Şimdi, çok kısa olarak, iki cümle ile bu konu
da yine, kısa vadede alınacak tedbirlere de temas 
ederek sözlerime son vereceğim. 

En başta gelen tedbir, yukarıda da arz ve 
izaha çalıştığım Mahrukat Kanununun tatbik 
edilmesi, yani şeklen değil, fiilen meri kılınma
sıdır. Bunun için de nüfusu 2 binden fazla olan 
yerleşim yerlerindeki bilumum askerî birlik ve 
tesislerin, kamu kuruluşlarının, bilumum sanayi 
tesislerinde bilhassa fırın, hamam, sinema ve 
lokantalarda odun yerine behemehal kok, linyit, 
antrasit, asfaltit, fuel - oil ve benzeri petrol müş
taklarının yakılmasıdır. 

Diğer kısa vadede alınacak tedbirlerden en 
önemlilerden biri de Devletin hiç vakit geçir
meden, hatta bu sene içinde, Türkiye için bu ka
dar önemi bulunan yakıt problemini başı bozuk
luktan, disiplinsizlikten kurtarıp, bir disipline 
almasıdır. Bunun için tek çıkar yol, Toprak 
Mahsulleri Ofisine benzer bir şekilde ve müte-
vazi döner sermayeli, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bünyesinde ve valilerin emrinde bir 
Yalat Ofisinin kurulmasıdır. Bu Yakıt Ofisi,v 

Türkiye'nin umumî enerji politikası içinde haya
tî . önem taşıyan yakıt problemlerinin disipline 
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edilmesi ve hallinde, ne kadro ve ne de sermaye 
bakımından Devlete yeni bir külfet de tahmil 
etmeyecektir. Yeni kadro ve memura ihtiyaç 
yoktur; çünkü kömür tevzi bürolarında çalışan 
personel ile orman idaresinin odun dağıtımı ile 
uğraşan cüzî bir personelinin isini artırmak su
retiyle personel ihtiyacını gidermek mümkün 
olacaktır. 

Diğer yandan bu kuruluşların mühim bir dö
ner sermayeye de ihtiyacı yoktur. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen, efendim, biti
rin. 

KENAN AEAL (Devamla) — Bitirmek üze
reyim. 

BAŞKAN — Bitirin efendim. 
KENAN ARAL (Devamla) — Dağıtıma tabi 

tutulacak odun, kok, antrasit, asfaltit, fuel - oil 
ve benzeri petrol müştakları daha çok kamu ku
ruluşları üretimi olduğundan disiplinli dağıtımı 
sağlamakla görevli Yakıt Ofisi kuruluşlarına 
kredi ile mahdut ölçüler içerisinde verilmesi im
kân dahiline konulacaktır. 

Kurulacak Yakıt Ofisi, nüfusu 2 binden da
ha yukarı olan kasaba ve şehirlerde aile envan
terleri ile ihtiyaçları daha önceden tadat ve tes
pit etmek suretiyle, her yerleşim ünitesinin ya
kıt ihtiyacını tespit edecek, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Bakanlığından 
zamanında ve istihsal'mevsiminde talepte bulu
narak ihtiyacını karşılayacak ve karda, tipide, 
soğukta vatandaşın yakıtım temin için binbir 
mücadele ve sıkıntıya girmesi, disiplinsizlik ve 
başıbozukluk önlenmiş olacaktır. 

Bu arada Devletin yukarıda arz ettiğim... 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin, Sayın 

Aral. Sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim. Bu 
kadar müsamaha etmeye muktedir değilim. 

KENAN ARAL (Devamla) — Efendim, çok 
özür dilerim. Çok teşekkür ederim, Sayın Baş
kanım. Memleketimiz için çok hayatî olan bu ko
nuda kısa bir izahat vermek istedim. 

BAŞKAN — Haklısınız, ancak size ikinci 
bir defa daha bir başka birleşimde söz verelim, 
tamamlayınız, imkân veririz, başka çare yok 
efendim. 

KENAN ARAL (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim. Bir iki cümle ile ibtiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
KENAN ARAL (Devamla) — Yüce Mecli

sin muhterem üyeleri; Doğu. ve Güneydoğu yö

remizin yakıt sempozyumu vesilesiyle ihtisasım, 
konum dışında kalmakla beraber, seçim bölgemi 
ve bütün Türkiye'yi çok yalandan ilgilendiren 
ve hayatî önemi bulunan bu konu üzerinde, ya
kıt problemlerini tespit edebildiğim yönleriyle 
yüksek huzurunuzda dile getirmeye çalıştım. 

Şimdi yine yüce huzurunuzda başta Hükümet 
olmak üzere, bütün kamu ve özel kuruluşları, ko
nu bütün Türk Milletine duyurulmakla beraber, 
kanunun hallinde kıymetli görüşlerini açık otu-
ramlarıyle tespit etmek için TRT kuruluşlarını, 
vatanperver Türk basınını ve bütün Türk va
tandaşlarını bu çok önemli konuda vazifeye da
vet eder; böyle bir sempozyumu hazırlamakta 
çok büyük gayret ve başarısı olan başta Sayın 
Orman Bakanı olmak üzere, Elâzığ Orman Baş
müdürüne ve teşkilât mensuplarına, bu semine
re kıymetli bilgileriyle ışık tutan ilim adamla
rımıza, bu sempozyuma çok yakın ve samimî 
alaka gösteren valilerimize, belediye reislerimi
ze, bana bu konuşma imkânı veren Sayın Baş
kana ve beni dinlemek lütfunda bulunan Mecli
sin muhterem üyelerine teşekkürlerimi ars ede
rim. 

BAŞKAN — Son bir arkadaşa daha söz ve
receğim; çünkü zamanımız kâfi gelmiyor. Bu 
bakımdan, diğer arkadaşlara bu Birleşimde söz 
imkânı maalesef veremiyeceğiz. 

5. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Sa
karya ili çevresinde vukubulan sel felâketi izlem-
lerine dair gündem dışı demeci ve Tarım Bakam 
Ilyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necini Sön-
mez'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç, Sakarya 
İl ve ilçelerinde vaki bir gezileri sebebiyle sel fe
lâketi izlenimleri hakkında gündem dışı görüş
mede bulunacaklardır. 

Buyurun, sayın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
çok sayın Milletvekilleri; Sakarya ilinde vu
kubulan sel sebebiyle mahallinde durumu gör
mek ve alınan tedbirler ile alınması lâzımgelen 
tedbirleri tespit maksadıyle Cumhuriyet Halk 
Partisi Merkez İdare Kurulunun teklifi üzerine 
ben, Ankara Milletvekili sayın Sakıp Hiçerfimez, 
Muğla Milletvekili sayın AH Döğerli'den iba
ret heyetin yaptıkları tetkik» ve tespiti arz ede
ceğim. 



M. Meclisi B : 127 14 . 7 . 1972 O : 1 

Son 20 - 25 gün içinde Sakarya ilü ve ilçe
leri iki büyük sel felâketine uğramış, bu me-
yanda yağan dolu da bu felâketin ağırlığını 
bazı mahallerde artırmıştır. 

Taşkın sel suları, Hendek, Akyazı, Geyve, 
Merkez ilçe ve Karasu ilçesinde mevcut hasıla
tın büyük bir kısmına zarar vermiş ve bu mın-
tıkalardaki tüm ekiciler perişanlığın içine sü
rüklenmiş bulunmaktadır. Sel suları ile dolu 
afetine mâruz kalan toprak üstü ve toprak altı 
mahsullerin tamamı yok olmuş durumdadır. 
Halkın büyük bir kısmı yaz sebzeleriyle günlük 
geçimini temin etmektedir. Bu afetler sonucu 
yaz sebzelerinin tamamı harap olduğundan, yaz 
mevsiminde zürra yiyecek sıkıntısı çekmekte
dir. Halen aralıkla yağan yağmurların sonucu 
sele maruz kalmayan mahsûllerden de istifade 
etmek mümkün değildlir. 

Zira arazinin büyük bir kısmı su altında, su
ların çekildiği arazilerde ise çamurla kaplı bu
lunmakta ve bu suretle araziye girilememekte-
dir. Bu bakımdan halkın peşinen günlük yiye
ceğinin temini zaruret icabıdır. Hükümet ve 
mahallî idaredeki çalışma yeterli olmadığı gi
bi, birçok yerlerde yetersiz ve halkın ızdırabı 
ile âdeta alay edilmektedir. Ezcümle mevcut ha
sara sebep olan sel taşmalarının önlenmesi yo
lunda hiç bir çalışma yapılmamaktadır. Mahal
line giden bakanlar afete maruz araziye gitme
dikleri gibi, bazı bakanlar sadece il merkezinde 
durumu mütalaa etmişlerdir. Bakanlar, âdeta 
birer turist gibi ilçelere uğramış ve ayrılmış
lardır. Bu tutum, Hükümetin ve bilvesile Parla
mentonun vatandaşla olan ilişkilerinin müna
kaşa mevzuu olmasına yol açmaktadır. 

Mahallî idarî makamların ekserisi işi hafife 
almakta ve hasarın tespitini köy muhtarlarına 
bırakmak gibi bir biganeliğin içindedirler. An
cak, belirtmek listeriz ki, Hendek ve Akyazı 
Kaymakamları bu hususta büyük hassasiyetle 
çalışmakta ve vatandaşa yardımcı olmak yolun
da gereken bütün gayretleri göstermektedirler. 
Bu değerli iki idarecinin çalışmalarını takdirle 
belirtmek isterim. 

Sakarya Vilayetinde ekilen mahsul; tütün, 
pancar, mısır, fasulye, patates, soğan, biber, 
buğday ve benzeri mahsullerdir. Bu mahsullerin 
ekili bulunduğu arazi daima sel felâketine ma
ruz bulunmaktadır. Gerek Sakarya nehrinin 

civan, gerekse sair sel yataklarının bulunduğu 
mıntıkalardaki arazilerin bu kadar tahribata 
maruz kalması, daha evvel bu yatakların ıslah 
edilmemesi ve gereken tedbirlerin alınmamasın
dan meydana gelmiştir. Aslında, halen de bugün 
ve bundan sonra da ne gibi tedbirlerin alınması 
lâzımgeldiği yolunda her hangi bir çalışma 
mevcut değildir. Bu nedenle her ilçenin bu yol
daki durumu hemen tespit edilerek, bu tip 
afetlerin önlenmesi gerekir. Aksi halde her sene 
bu tip felâketlerin vukuunu beklemek yadır
ganacak bir hal olmaz. 

Halihazırda mevcut sel ve su yataklarının 
ekseriyeti dolmuş bulunduğundan her yağan 
yağmur araziye akmakta ve tahribatına devam 
etmektedir. Bu yolda Hendek Kaymakamı ile 
Akyazı Kaymakamı, alınması lâzımgelen ön-
tedbirleri hemen bildirmişler ve bunu takiben 
alınmasını zarurî gördükleri hususları da tespit 
etmektedirler. 

Vâki hasarın ve halkın durumunun kanı
mızca kâğıt üzerinde izahı mümkün değildir. 
Bunu anlayabilmek için merkez ilçeye bağlı 
Kâzımpaşa bucağı ile Karasu ilçesi köylerine 
gidip durumu görmek kâfi gelir. Zira buradaM 
ekili arazi sahası bir su ve çamur deryası man
zarası arz etmektedir. Bu da zannımızca hasa
rın durumunu izaha kâfi gelecektir. Bu neden
lerle, bizim tespitimize göre, alınması lâzımge
len tedbirler şunlardır: 

1. Halkın yiyecek ihtiyacına yetecek dere
cede ve uzun vadede veya hibe yoluyla yiyecek 
mısır ve buğday verilmesi; hayvanat yeminin 
temini hususunda kepeğin şimdiden stok edil
mesi ; - Orada izah ettiklerine göre, Ofisin tah
sis kepeklerine hemen el konulmasının lâzımgel
diği -

2. Mevcut borçların önümüzdeki mahsûl 
mevsimini takibeden senelere tecili, 

3. Vergi borçlarının ertelenmesi, 
4. Tohumluk buğday ve diğer mahsûllere 

ait tohumlukların yine uzun vadeli ve faizsiz 
olarak halka dağıtılması, 

5. Tahribata yol açan su ve sel yataklanyle 
Sakarya Nehri etrafında su taşmaya müsait yer
lerin islâh ve hemen gerekli tedbirler alınarak 
bu ve önümüzdeki sene mahsûllerinin teminat 
altına alınması, 

6. Köyler arasındaki irtibatın temini, yıkı
lan köprülerin, bozulan yolların hemen her tür-
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lü ulaşıma açılması, mahdut araziye sahip bulu
nan ekicilerin dış ülkelere gönderilmesi yolu-
da öncelik tanınması ve bu konuda Bakanlar 
Kurulunca karar verilmesi, 

7. Sel ve su baskınından harabolan evlerin 
kış mevsimine kadar yapılarak, halkın barına
ğının temini, 

8. Halen su altında bulunan araziden bu 
suların tahliyesinin yapılması gerekmektedir. 

Durumu kısaca ve alınması lâzımgelen ted
birleri kendi zaviyemizden izah etmiş bulunu
yoruz. Meselenin değerlendirilerek gereğinin 
yapılması Hükümetin görevidir. 

Heyetimiz sadece İlçelere uğramakla kalma
mış, ilçelerin birçok köylerine ve bucaklarına 
uğrayarak mahallinde durumu bizzat müşahe
de ve tespit etmiştir. Yapılan tespitleri burada 
rakamlandırmak mümkün olamayacağından, me
seleyi umumî hatlarıyle yüksek Heyetinize arz 
etmiş bulunuyorum. 

Hükümetin Sakarya'da, geçlimini teminden 
âciz bulunan halkın geçimini biran evvel sağla
ması gereklidir. Yalnız, o zaman bana bir mi
sal verdiler, Tarım Bakanına bunu iletmek is
terim. Hükümet bir tek tedbir almış arkadaş
larım, aldığı tedbir şu; yemeklik bdr mısır var
mış, bu mısır kısa bir zamanda gelişiyormuş. 
Viskonsm 641 ismiyle bir mısırdan bahsedilmiş. 
Halkın ekserisi mısır mahsulü ile geçjimini te
min ettiği için, istihsal ettiği mısın 90 kuruşa 
ofise vermektedir. Fakat Hükümetin şimdi ön-
tedbir olarak halka dağıtıp da bu mevsim içeri
sinde mahsûl almasını sağlamak yolunda ver
mek istediği mısırın kilosu 2,5 lira. Bu bakım
dan bu mısırın 2,5 liradan alınmasının, halk için 
mümkün olmadığından halk bunu alıp ekmek
ten sarfınazar etmektedir. Sayın Bakanın hu
susiyle bu tip olumsuz tedbirleri halka götürme
mesi ve bunu bir tedbir olarak da halka duyur-
maması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN. — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (Cum

huriyet Senatosu Muğla üyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sakarya bölgesin
de bir tespit gezisi yapan değeri Milletvekili 
arkadaşım Sayın Turgut Artaç'ı dikkatle din
ledim. 

Millet Meclisinin geçen birleşiminde de arz 
ve izah ettiğim veçjhile Sakarya bu yıl memle-

ketimizuı diğer bölgelerinde olduğu gibi gö
rülmemiş bir nıisbette yağış almıştır. Bu sebep
ten dolayı Sakarya vilâyeti arazisinin kısmı 
azamı su altında kalmıştır. Çiftçilerin ekili 
arazisi de bir kısım yerlerde % 100, bir kısım 
yerlerde dalha az nispette hasara uğramış bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ben Tarım Bakanı ola
rak Sakarya vilâyetini zirayet ettiğimde 28 kö
yü dolaştım. Köylülerle teker teker konuştum. 
«Ne yapabilirsiniz?» dedim ve teknik arkadaş
larımdan >dıa sordum. Burada Viıslkaıfisin tipi bir 
mısırın bulunduğunu, bir melez mısırın bulun
duğunu, eğer bu ekilirse 105 gün içerisinde id
rake müsait olduğunu, çiftçiler ve teknik ele
manlar beyan ettiler. O zaman için durum mü
sait idi. Hakikaten tarlaların bir kısmı tava gel
mek suretiyle bu mısırın ekilmesine imkân var 
idi ve bu yönden de Sakarya vilâyetimizin bü
yük bir şansı mevcut idi. Fakat, sonradan 
yağan yağmurlar, Sakarya vilâyetinin birçok 
yerlerinde bu şansı da elinden almış bulun
maktadır. 

105 gün içerisinde idrak etmediğiniz tak
dirde ne yaparsınız emeğiniz heder olur mu 
diye kendilerine sordum; «Hayır» dediler. 
«Bu mahsulü hayvan yemi olarak kullanma 
imkânımız da vardır. Eğer, bugünlerde veri
lirse bunu tarlaya ekmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz.» dediler. Bu 200 ton mısır, bu suretle 
çiftçimizin emrine tahsis edilmiştir, tohum
luk olarak. Tabiatıyle, Türk Çiftçisi, bu ilimiz 
ve diğer illerimizde olduğu gibi, 12 aylık 
emeğini kaybetmiş bulunmaktadır. 

Fiyat meselesi üzerinde durmuyorum. Fe
lâkete uğramış bir bölgedir, imkânlar aramak 
suretiyle bunlar yerine getirilebilir. 

Fakat arkadaşımın bazı telkinlerini dik
katle diledim; yiyecek buğdaydan, tohum
luk buğdaydan ve yem imkânlarından da 
bahsettiler. Bunların heyeti umumiyesinin ted
biri alınmış bulunmaktadır. Yalnız Sakar
ya ili için değil, diğer illerimizde de bu dolu 
ve sel felâketine uğramış bulunum çiftçilerimi
zin her türlü imkânlarını hazırlamış bulunmak
tayız ve bu mevzudaki kararname de bugün 
Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; arkadaşım mazur 
görsünler, «Bir turist gibi geldiler, geçtiler.» 
dediler; bu yok. Herkes de bir vicdan sahi-
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bidir. Bu tabir her halde sürçü lisan oldu, 
o şekilde arkadaşım kullandılar; bu olmaz, fe
lâket gören bir yerde böyle turist gibi gelip 
geçmek meselesi yoktur. Ben, o günlerde dolu 
ve yağmurdan hasara uğrayan Sakarya, Ko
caeli ve "Bursa vilâyetlerimizi gezmek, gör
mek mecburiyetinde idim, onlan da gittim; 
gördüm, hakikaten ıstırap verici bir durum var 
idi. Çiftçinin ihtiyacı olan yemeklik buğday, to
humluk buğday, yem ihtiyacı sağlanacak 
Ziraat Bapıkası ile Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlan, vergileri ertelenecektir. Ay
rıca, önümüzdeki yıl için çiftçiye, yeni iş im
kânları yaratabilmesi için, Ziraat Bankası ve 
kooperatifler tarafından krediler de temin edi
lecektir. 

ISaygılanmla arz ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı, bu

yurun efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMi SÖNMEZ — 

(Sayın Başkan, sayın üyeler; seylâpla ilgili 
görüşmeleri, Bakanlığımla ilgili altyapı ile 
ile ilgili konuları cevaplandırmak; aynı za
manda Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'm Adıya-
mp̂ n ilimizle ilgili görüşmesine cevap arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Önce seylâpla ilgili müracaatımı sunmak istiyo
rum. 

Seylâp konusu, bu kürsüden Hükümet adı
na, bakanlar adına çeşitli vesilelerle huzuru
nuza getirilmiş cevaplandırılmış bulunuyor, 
Bendepiz, burada kısaca Bakanlığımla ilgili 
olan konularda vukubulan hasan ve alman 
tedbirleri özetlemek suretiyle arz edeceğim. 

iSeylâbm Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerin
den başlamak suretiyle yurdumuzun her ta
rafına yayılmış olduğunu biliyorsunuz. iSeylâ-
bijn ilk günlerinde yerinde inceleme yapmak 
üzere Bursa, Kocaeli ve Sakarya'ya gittim. 
iSakarya'da yolu, içme suyu, tarım arizisi sula
ma şebekesi bozulmuş olan köyleri yerinde in
celedim. Teşkilâtımı o günden itibaren se
ferber ettim. Alınması gereken tedbirleri, 
âcil tedbirler ve uzun vadeli tedbirler olarak 
tespit etmek suretiyle gereken işlerin yapıl
masına başlandı. 

ISakarya ilimiz bu konuda en çok zarar gö
ren ilimizdi. YSE Teşkilâtının yollar bakı
mından, köy içme sulan bakımından, köprü
ler bakımından büyük zararlan vardı. Top-

raksu hizmetleri bakımından, su altında ka
lan arazilerijn boşaltılması, bozulan sulama 
kanallarının ıslah edilmesi, dolan sulama 
kanallannm temizlenmesi gibi birçok hizmet
ler bizim hizmetlerimizi, bizim gayretlerimizi 
bekliyordu, ilk günden itibaren aldığımız 
tedbirlerle bu yolda yapılabilecek yardımları 
yapmaya gayret ettik. Başta Vali olmak üzere 
vatandaşların bu gayretleri takdirle karşılamış 

! olduklarını bizzat müşahede etmenin huzurunu 
\ duymuştuk. 
| Gönderdiğimiz ekipmanla bataklıkların bi-
i ran evvel boşaltılması, dolan sulama kanalla-
j nnm boşaltılması gibi tedbirleri aldığımız 

gibi âcil olaylar İçin kullanmak üzere de ihale 
j artıklarından elde edebildiğimiz bir kısım pa-
İ rayı da yine illerimize, başta Sakarya olmak 
; üzere göndermiş bulunuyoruz. 
j Alman tedbirler, yerinde ve zamanında hiz

metine ulaşmıştır. Meselâ: Kars ve Tuzluca'da 
aldığımız tedbirlerin, sulama sistemlerindeki 
anzalan giderdiği ve bu suretle sulama sistem
lerinin çalışır hale getirildiğini gösteren bazı 
bilgiler vardır ve köylülerimizden de telgraflar 
almaktayız. Bunları, hizmetin anında ve zama
nında yapılmaya gayret edildiğini gösteren bi-

) rer misal olarak veriyorum . 
j Kısa zamanda^ Sakarya, Bursa, Uşak, Bolu, 
| Kars, Kocaeli, Bitlis, Van, Hakkâri, Bilecik, 
j Ordu, Yozgat, Gaziantep ve Ankara illerimize 
| kadar yayılan bu sel âfetinin bütün zararları-
I nı, birkaç hafta içerisinde, gidermenin mümkün 
• olmayacağını takdirlerinize arz etmek istiyo-
I rum. Bu bakımdan yapmış olduğumuz etüd-

lerde âcil tedbirler yanında uzun vadeli tedbir
ler de tespit edilmiş bulunulmaktadır. Bütün 
bu illerin hasara uğramış olan tesislerini tamir 
etmek ve çalışır hale getirmek için ne kadar 
paraya ihtiyacımız olduğunu tespit ettik ve bu
günlerde derhal alınacak tedbirlerle bu parayı 
temin edip illere göndermek suretiyle uzun va
deli tedbirlere de başlamış olacağız. Kısa vade
li tedbirler için bütçe imkânlann içerisinde ge
rekli tedbirler alınmıştır. 

Âfet konusunda, umumî hayatı sekteye uğ
ratan ve özellikle ulaşılmayan köylere biran ev
vel ulaşmayı sağlayacak şekilde geçitler sağ
lamak, mümkün olduğu takdirde köprüleri İs
lah etmek suretiyle umumî haytm zarar görme
sini kısa zamanda telâfi etmek istiyoruz. Diğer 
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taraftan da üretime etkili olan faaliyetleri, im
kânlar ölçüsünde, vatandaşı zarardan kısa za
manda kurtarmak için programa koymuş bulu
nuyoruz. 

Seylapla ilgili olarak detaylara girmek iste
miyorum. Şu ana kadar kamu tesisleri olarak, 
yalnız Köy İşleri Bakanlığı olarak, 55 milyon 
liralık bir zararın asgarî mevcudolduğunu ve bu 
tahsisatın sağlanması halinde ancak bütün za
rarların telâfi imkânı olacağı bilinmektedir. 
Bunun dışında bütçemizden sağlayabildiğimiz 
tasarruflarla da âcil tedbirleri almış bulunu
yoruz. 

Sayın Balkan, ikinci konu olarak Sayın 
Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın 
Çarşamba günkü oturumda yapmış olduğu ko
nuşmaya kısa cevap arz etmek istiyorum. 

Bu oturumda sayın milletvekili, Adıyaman İli
nin, çeşitli bakanlıkların hizmetleri yönünden 
ihmal edildiğini ve hizmetlerin gereği gibi 
yapılamadığını belirtmişlerdir. Bendeniz, bugün 
Köy İşleri Bakanlığının hizmetleriyle ilgili 
olanlarını, aynı zamanda sayın Bayındırlık Ba
kanımızın verdiği nota dayalı olarak da il 
yolları ile ilgili olan kısımları cevaplandırmak 
istiyorum. Diğer konular hakkında da zanne
diyorum ilgili arkadaşlar gereken açıklamaları 
yapacaklardır. 

Evvelâ köy yollarından başlamak istiyorum. 
Adıyaman ilinin 1054 kilometrelik bir köy yolu 
şebekesine ihtiyacı vardır. 1964 yılında 28 kilo
metrelik bir yol yapımıyla başlanmıştır ve o 
yıldan itibaren, 1965'den 1971 yılına kadar 17 
milyon lira sarfedilmek suretiyle 722 kilometre
lik tesviyeli yol, 365 kilometrelik kaplamalı yol, 
yapılmış ve il dahilinde de 771 kilometre tulünde 
bir güzergâhta araçlarımız çalıştınlmıştır. Di
ğer taraftan 1972 Programı gereğince, 6 100 000 
liralık bir ödeneğimiz vardır. Bu ödenekle 151 
kilometrelik tesviyeli yol, 44 kilometrelik kapla
malı yol yapılacaktır. Bu suretle il için tespit 
edilmiş olan 1054 kilometrelik yol şebekesi ihti
yacının 409 kilometresi kaplamalı yol haline ge
tirilmiş olacak ve 492 kilometresi de tesviye edil
miş yol halinde sene sonunda hizmete açılacak
tır. Kaplamalılar yaz - kış, diğerleri ise yazın 
hizmete açık halde bulunacaktır. Bunun dışımda 
132 kilometrelik bir ham yol, hâlâ hizmete açıl
mak üzere, çalışmaları bekler hale gelecektir. 

Bu durumda Adıyaman iline köy yollan ba
kımından ihmal edilmiş nazariyle bakmanın 
mümkün olamayacağını, diğer illerimizin yol 
durumlanyle mukayese ettiğimiz zaman rahat
lıkla görmek mümkündür. 

Yalnız, burada bir açıklama yapmak gereki
yor. Köy yollan inşaatında tesviye yolu açmak 
zarureti vardır. Tesviye yolunu bir sene sonra 
veya aynı sene içerisinde kaplayabileceğimiz 
«liktarda açmak suretiyle fazla tesviye edilmiş 
yol açmamak belki düşünülebilir. Çünkü, bu tesvi
ye edilmiş yollar kış aylarında yağışlarla bozula
bilir ve bir sene kış geçtikten sonra da ikinci sene 
kaplama yapmak için bir reglajdan geçirilmesi 
icabeder. Fakat bu şartlar içerisinde gidersek se
ne içerisinde kaplamalı yol yapabileceğimiz kadar 
tesviye açtığımız takdirde vatandaşların yazın 
irtibatlannı sağlayacak yollan bir tarafa bırak
mak icabeder. Bu mümkün olmadığı için yine 
vatandaşın, yine ilgililerin arzulan, istekleriyle 
programa geniş çapta tesviye alınıyor. Hiç ol
mazsa yaz aylannda vatandaşın aşağıya inmesi, 
illerle, ilçelerle irtibatının sağlanması düşünülü
yor. Bunlar içerisinde de gerek o sene, gerek 
önümüzdeki sene içerisinde kaplama yapılabi
lecekler programa alınmak suretiyle kaplama 
yapılıyor. O bakımdan bazı tesviyeli yolların 
kış aylannda bozulmuş olmasını, bu nedenle 
normal karşılamak gerekir. 

Yol konusunda bu maruzatımı arz ettikten 
sonra, yine aynı ilde köprüler konusunda yapı
lan çalışmalan da özetlemek istiyorum. 

Gölbaşı - Savran Köprüsü açıklığı 31 metre
dir, 325 bin lira sarf edilmiştir ve bitirilmiştir. 
Besni - Kızılin Köprüsü açıklığı 47 metredir, de
vam etmektedir; 700 bin lira harcanmak suretiy
le bu sene bitirilecektir. Merkez Şebkere Köprü
sü 1972'de başlayıp 1973'de bitirilecektir; 15,70 
metre açıklığındadır ve 283 bin lira harcanmak 
suretiyle bu sene bir kısmı yapılacak, tamamla
nacaktır. 

1972 yılında yapılacak diğer köprüleri de ay-
n ayrı saymaya lüzum yok. Yekûn itibanyle 
50 metre uzunluğunda 7 tane kadar köprü prog
rama alınmıştır; bunlarda 268 500 lira sarfedil
mek suretiyle bu yıl içerisinde inşaatlanna de
vam edilecek köprülerdir. 

Yol konusunu tamamlamak için sayın Bayın
dırlık Bakanımızın vermiş olduklan bir notu 
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dana arz etmek istiyorum. ÎT yollan olarak şu 
hususları arz etmemiz gerekiyor: 

Gölbaşı - Adıyaman - Kâhta - 9 ncu bölge 
hudut yolu 1972 programı içindedir ye devlet 
yollan devam eden projeli yol ^bölümünde yer 
almaktadır. 139 kilometre takribi proje tutan 
da 30 milyon liradır ve 1972 senesi içerisin
de 5 400 000 T.L. lık bir ödenek ayrıldığı için 
bu kısıtm yapılacaktır. 

Proje maliyetiyle 1974 yılı sonuna kadar 66 
kilometre uzunluğundaki Gölbaşı - Adıyaman 
iarası ile 32 kilometre uzunluğundaki Kâhta - 9 
ncu Bölge hudut arasının bitirilmesi öngörül
müştür. Uzunluğu 41 kilometre olan ve halen 
trafiğe cevap veren Adıyaman - Kâhta arası
nın inşası, toplam proje maliyeti 20 milyon T.L. 
sı olarak, 1974 yılında başlayıp 1977 yılında 
bitirilmek üzere Üçüncü Beş Yıllık Planda tek
lik edilmiştir. 

1908 yılında inşatına başlanan 66 kilomet
re "uzunluğundaki Gölbaşı - Adıyaman yolunun 
bugüne kadar Gölbaşı'ndan itibaren 42 kilo
metrelik kesiminin yapımı stabilize olarak ta
mamlanmıştır. Geriye kalan 24 kilometrelik 
kesim halihazır durumuyle geçişe elverişli olup, 
yolun tamamının asfalt kaplaması 1972 yılı 
içerisinde ikmal edilecektir. Bu yolda halen 
dört çift komprosör çalışmaktadır. Kaplama 
altı malzemesiyle, asfalt mıcuı hazırlanmakta
dır. Nakliyesi de ihale edilmiştir. 

Kâhta ile 9 ncu bölge hudut yolunun 20 ki
lometrelik kesiminin inşası bitirilmiştir. 12 ki
lometrelik kesiminde çalışma devam etmekte
dir. Bu kesimin yapımı 1972 yılında tamam
lanacaktır. Bu yolda büyük inşaat makinala-
rmdan dört iadet ve diğer makinalardan da yine 
çok sayıda çalüştınlmaktadır. Bu bölgenin en 
büyük arazi şantiyesi buradadır. 

Bu yolla ilgili olarak 308 metre uzunlu
ğunda köprüler yapılmış ve bunlar için de 
3 671 000 lira sarfedilmiştir. Nisibî köprüsü 
1971 yılında bitirilmiştir. Adıyaman - Kâhta 
- 9 ncu bölge yollannm tamamlanması halin
de de Adıyaman ile Diyarbakır doğrudan doğ
ruya bağlantı haline geçmiş olacaktır. 

Adıyaman geçişi sorunu vardır. Gölbaşı -
Adıyaman - Kâhta - 9 ncu bölge hudut yolu üze
rinde bulunan bu şehir için iç geçişlerde halen 
çalışılmaktadır. Mevcut sıanat yapılarının boy

lan şehir geçişi standartlarının uygun hale ge
tirilmektedir. Sanat yapılan bittikten sonra top
rak işleri için halen Kâhta'nın 9 ncu bölge hu
dudu yolunda çalışan şantiyenin buraya inti
kâli yapılacaktır ve 1972 yılı sonunda altyapı 
işleri bitirilecektir. 1973 yılında da üst yapı ve 
asfalt kaplaması tamamlanacaktır. 

Gölbaşı - Adıyaman aynını ile Tut yolu ara
sında da bir yol programı vardır. Burası prog
ramda değildir. Tahsisat ve teknik güç eksik
liği yüzünden programa alınamamıştır. 

Narince - Gerger - Taraksu yolu da 1972 yı
lı çalışına programında yer almıştır. 7 120 000 
T.L,lık bir ödeneği vardır. 1972 yılı içerisinde 
960 bin T.L.Tık bir kısmı yapılacaktır. Uzun
luğu 85 kilometre olan yolun inşaatına 1964 
yılında başlanmış ve 1974 yılına kadar Geniger'e 
ulaşacaktır. Bu ulaşma işi programlanmıştır. 

65 kilometre olan Anlı - Gerger arasındaki 
28 kilometrelik kesimin de toprak işleri ve sıa
nat yapılan bitirilmiş ve bunun 10 kilometre
sinin de staibilizesi çekilmiş bulunmaktadır. 

Kâhta - Eskikâhta ve Nemrutdağı turistik 
yolu da 1972 programı içerisinde; 1 818 000 lira
lık bir kısmiyle program içerisinde ve inşa ha
linde olacaktır. Bu yolun toprak ve sanat ya-
pılannm önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Yol 
balen küçük motorlu vasıtaların geçişine mü
sait duruma getirilmiştir. Çalışma şartlan çok 
güç olan bu yolda noksan olan diğer toprak iş
leri, sanat yapıları ve üst yapa işlerinin tamam
lanması ancak yukarda belirtildiği gibi 1974 
yılında tamamlanabilecektir. Bu yola da gerekli 
araçlar teksif edilmek suretiyle yolun bu yıl-
ki programının bitirilmesine gayret siarfedil-
mektedir. 

Bu maruzatımla Adıyaman ilinin köy yol
lan ve il yollan konusunda yapılmış olan ve ya
pılmakta olan çalışımalan arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bundan sonra, sayın hatibin sormuş oldu
ğu bir soruya da yine cevap arz etmek istiyo
rum. Adıyaman'da devlet eliyle sulanan bir ara
zi bulunmadığı veya sulama projesi uygulan
madığı belirtilmişti. Adıyaman'da Toprak - su 
tesisleriyle 1 703 hektarlık bir ©aha sulanmak
tadır. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
yaptığı tesislerle de 1 330 hektarlık bir saha, 
ki yekûn itibariyle 3 033 hektarlık saha sulu 
ziraaıte açılmış durumdadır. 
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1960 ilâ 1972 seneleri arasımda 29 tane pro

je uygulanımıştır. 1972 yılında da 8 proje uy
gulanmak üzere projeye alınmış ve halen uy
gulanmaktadır. 

1973 senesi içinde, 144 hektarlık bir saha
da, 740 bin liralık proje teklifleri Üçüncü Beş 
Yıllık Plana teklif edilmiştir. 

Bunlar dışında, yine hatibin söz kopıusu et
tiği, Gölbaşı kazasmdaki bataklık sahanın ku
rutulması işi Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü tarafından ele alınmış, 1 kilometrelik bir 
kanal kurutulmuştur. Bu kurutmadan sonra 
ortaya çıkan arazi, mülkiyet hakları yönün
den münakaşalı olduğu içm, halkın taarru
zuna ve dolayısıyle de birbirleri ile sürtünme
lere sebebolmuştur. O bakımdan, tapu 
işleri tamamlanıncaya kadar bu bataklık ku
rutma işinden kısa bir süre için vazgeçilmiştir. 
Haddizatında proje, tapulama işi tamamlandık
tan sonra ele alınıp yapılacaktr. 

Böylece, sayın hatibin Adıyaman İli ile 
ilgili sorularını cevaplandırmış bulunuyorum. 

Kendilerine, bu fırsatı bize verdikleri için 
teşekkür ederim. Hükümetiniz her an bu tip 
sorulan cevaplandırmaya hazırdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

6. — Amasya Milletvekili Salih Ay gün ve 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 
sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin 64 numa 
ralı Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/726, 
3/886) 

BAŞKAN — Geçici Komisyona havale ta
lebini havi bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilen, Amasya Mil

letvekili Salih Aygün ve İzmir Mileltvekili Bur
hanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü 
maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
olan karnın teklifi, Genel Kurulun 3 . 1 . 1972 
tarihli 23 ncü Birleşiminde kurulmuş bulunan 
64 numaralı Geçici Komisyonda görüşülmekte 
olan tekliflerle aynı mahiyette olması sebe
biyle, mezkur teklifin de havalesine delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim 

Çalışma Komisyonu 
Başkam Yerine 

iSözcü 
izmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalaası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e nci ek (1) 

BAŞKAN — 1485 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
2 nci madde üzerindeki müzakerelere de

vam edilmekteydi. Sürenin bitmiş olması ne-

(1) 245 ve 245'e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı 126 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

deniyle Sayın Reşit Ülker'in konuşması yarı
da kalmıştı. 

Bu itibarla, Sayın Ülker'in, konuşmasını 
tamamlamak üzere kürsüye buyurmasını rica 
ederiz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 

Dün bu 2 nci maddeyi kısmen izah etmiş
tim. önümüzdeki kojau aslında ufak, fakat sos
yal adalet ve eşitlik bakımından önemli bir 
konu. 

Şimdi, bu 2 nci maddede inhisar beyiyileri-
nin üçte birleri, Anayasa Mahkemesinin ka
rarından sonra, güya Anayasa Mahkemesinin 
kararma uymak için bu kanunla getirilmek 
yoluna gidilmektedir. Ama dünde ifade etti
ğim gibi, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 
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aynı sakatlıklarla bu kanun getirilmiş bulun
makta ve esas sakatlık da zaten bu 2 nci mad
dededir. 

ityıayasa Mahkemesi ne diyor? Diyor ki, 
harpte savaşanlarla, yani şehitlerle, gazilerle, 
görev esnasında malûl olanlar eşit tutulamaz.,. 
Bunu hüküm alt|na bağlıyor. 

Bunun yanında, s:<z vazife malûllerine eğer 
bir yardım düşünüyorsanız, Anayasanın eşitlik 
ilkesine göre bütün vazife malûllerini kapsa
yıcı bir işlem yapabilirsiniz. Bunların içerisin
den yalnız bir kısmını alıp, diğer bir kısmını 
bırakamazsınız. Bunları birbirinden ayırt et
mek için hiçbir sebep yoktur, diyor. 

Şimdi bu 2 nci maddede Anayasa Mahke
mesinin iptal sebepleri kaldırılmış mıdır, kal
dırılmamış mıdır? Buna bakmak mevkiinde
yiz. 

Madde diyor ki, «Barışta veya olağanüstü 
yönetim usullerinin uygulandığı hallerde, ta
lim, tatbikat veya manevra ile görev sıra
sında çeşitli harp silâh veya vasıtalarının yahut 
da görevin sebep ve tesirleriyle vazife malûlü 
sayılanlarla aynı şekilde görev esnasında ölen
lerin dul ve yetimlerine...» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu ibare esası
nı değiştirmeyecek ufak kelime değişiklik
leriyle iptal edilen Emekli Sasıdığı Kanu
nunun 64 ncü maddesijnin (E) fıkrasının aynı; 
«Hazarda ve fevkalâde hallerde,..» Barışta 
veya olağanüstü yc<netim usulleri» aynı ma
nada. «... Tatbikat v& manevra sırasında ve lç-
hizmet Kanununun ve yönetmeliğinin gerek
tirdiği askerî görevlerde, özel kanunların tah
mil ettiği diğer görevlerin ifası sırasında ve 
bu görevler ve hizmetlerin çeşitli sebep ve te
sirleriyle,..» 

Görülüyor M, buradaki ibarede, anlatışta 
verilen intiba; talim esnasında bir bombanın 
patlaması, manevrada bir vasıtanın devril
mesi gibi, hakikaten ağır, üzücü hadiselerin 
yanımda, diğer şekilde de, yani her hangi bir 
şekilde, Anayasa Mahkemesinin kararının ifa
de ettiği gibi, sabahleyin vasıtasına binip işi
ne giderken devrilen vasıtadaki kimse de bu 
maddenin şümlü içerisine girmektedir. Bu ne
reden çıkıyor?... «Barışta veya olağanüstü yö
netim usullerinin uygulandığı hallerde,, talim; 
tatbikat veya manevra ile görev sırasında 
çeşitli harp silâh veya vasıtalarının yahut da 

I görevin sebep ve tesirleriyle...» denmek sure
tiyle, gayet karışık bir şekilde bütün askerî 
vazife malûllerini içine alıyor. 

Bir yenilik geliyor, ikinci fıkra : «Askerî 
harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya 
güvenlik ve asayişin sağlanılmasmda Silâhlı 
Kuvvetler ile birlikte görevlendirilenlerden bu 
görevin sebep ve tesirleri nedeniyle T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hak
larında dereceli vazife malûllüğü işlemi uygu
lananlar..» 

Değerli arkadaşlarım, evvelki kanunda bu 
yoktu. Demek ki, burada yapılan mücadele
nin ve Anayasa Mahkemesi kararının da tesi
riyle bir ölçüde asker malûllerin dışında, si
vil malûllerin şu günkü ortam içerisinde bize 
makul gelebilecek gibileri buraya konmuş. 

'Soruyorum değerli arkadaşlarım, niçin va
zife malûlü olanların hepsi buraya dahil de
ğil? Askerî vazife malûlü olanların hepsi 
dahil, sivil vazife malûlü olanlardan 
yalnız şu ikinci fıkrada bahis mevzuu olanlar 
dahil. Niçin hepsi dahil değil?. Böylece bu 
madde kesin süratte Anayasanın eşitlik ilkesi
ne aykırıdır ve Anayasa Mahkemesinin bu 
noktada böyle midir, değil midir diye bir ih
tilâfımız da kalmamıştır) sarih olarak göster
diği emre aykırı olarak getirilmiştir. Aykırı
lığın bir nedeni bu. 

Bir diğer nedeni de, 1485 sayılı Kanun 
şehitler, gaziler, dul ve yetimlerle ilgili bir 
kanundur. Anayasa Mahkemesi kararında di
yor ki, «bunlardan diğer vazife malûllerini 
eşit tutamazsınız.» Doğrudur. Kimse bunu mü
nakaşa etmiyor; Türk Milleti olarak bumu mü
nakaşa etmek mümkün değildir. Münakaşa 
edilmediğine göre ve Anayasa Mahkemesi ka
rarı olduğuna göre ne yapmak lâzım?.. Bunlar 
arasında, eğer bir atıfette bulunacaksa Mec
lis, ki, biz her sefer ısrarla ifade ediyoruz; di
yoruz ki, gerçekten malûl olan vatandaş
lara, hepsi birlikte olmak üzere, yardım ya
pılacaksa hepsi birlikte olarak yapılır ve 
bundan, biz ancak memnunluk duyarız. Ama 
bunların içinden bir kısmını allp yardım yap
mak bambaşka anlamlar taşır. O anlamlar-
dp(n bir tanesi, maliyenin, şu tütün ikramiye
lerinin de bir miktarını bu askerî malûl
lere verelim, bir parmak bal çalalım, gazi-

I 1er ve şehitler için donduralım, üst tarafı-

626 — 



M. Meclisi B : 127 14 . 7 . 1972 0 : 1 

m da Hazineye alalım, düşüncesinden başka 
bir şey değildir. Bu düşünce bizim Meclisi
miz için muteber bir şey değildir, bizden ge
çirmezler bunu; bu Meclisten böyle bir dü
şünce geçmez. Bu Mecliste bütün milletin hak
lan savunulur. Burada olanların da hakları 
savunulur, burada olamayanların, dağların 
arkasında bulunan dertlerini anlatamayacak in
sanların da haklarını savunmak mevkiindeyiz. 
hepimiz. 

Şimdi bugün yapılan şey, 1485 sayılı Ka
nun gereğince tamamen şehit ve gazilere ve
rilecek bu parayı, tutuyoruz, Ajnayasa Mahke
mesinin kararına uymak için Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesine E) fıkrası ilâ
ve etmek yerine başlığı değiştiriyoruz, 1485 sa
yılı beyiyelerle ilgili, tütün ikramiyeleriyle il
gili Kanusa bu maddeyi ilâve ediyoruz. Bu 
aynı şey, aynı ibareyi oradan alıyorsunuz 
ıburaya koyuyorsunuz, yine onları eşit .tutu
yorsunuz. Bu bakımdan da yani, şehit ve gazi
lerle ve onların dul ve yetimleriyle eşit tutmak 
bakımından da bu madde sakattır. 

Şimdi bendeniz şu teklifte bulunuyorum : 
Komisyona gitsin dedik, Komisyon pek iltifat et
medi. Dünden beri hazırlık yaptım, Komisyona 
gitmeden de halledilebilir. Emekli Sandığı Kanu
nunun 44 ncü maddesi malûllükleri üçe ayırmış: 
Adî malûllük, vazife malûllüğü, harp malûllüğü. 

«Vazife malûllüğü : 
a) iştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sıra

da vazifelerinden doğmuş olursa, 
b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği 

her hangi birkuruma ait başka işleri yaparken 
bu işlerden doğmuş olursa, 

c) Kurumların menfaatini korumak maksa-
dıyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa 
(maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şar-
tıyle), 

ç) Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde 
işe başlamadan evvel iş sırasında veya iş bit
tikten sonra o işyerinde husule gelen ve yine o 
işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan 
ileri gelen kazadan doğmuş olursa buna vazife 
malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife ma
lûlü denir.» 

Şimdi bendenizin getirdiğim, ki kanaatimce 
davaya da hizmet edici bir hareket oluyor; çün
kü geçen sefer de bunu anlattık, yapılmadı, Ana
yasa Mahkemesine gitti, bozuldu, buna ümit bes

leyenler bundan para bekleyenler, buna göre iş
lerini ayarlayanlar mağdur oldular. Bugün de 
aynı ihtimal vardır. Ama biz bunu eşitlik ilke
si içerisine getirdiğimiz zaman böyle bir ihtimal 
olmayacak, Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi 
kararına uygun olarak bütün vazife malûlleri 
alacaklardır, bütün vazife malûlleri bundan isti
fade edeceklerdir. 

İkinci sakıncayı da gidermek için, harb ma-
lülleriyle vazife malûlleri arasında fark olması 
lâzım. Haklı olarak ifade edilmektedir. «Ancak 
bunlar harb malûllerinin aldığının 2/3'ü kadar 
alırlar.» demek lâzım. Azamî miktarı onla
rın aldığının 2/3'ü kadar alır. Bu İM un
sur yerine getirildiği takdirde tamamen 
Anayasaya da, hukuka da, adalete de 
uygun bir hale gelecektir. Biz de buradan bü
tün vazife malûllerine, bunlar arasında ayırım 
yapmaksızın, - bunlar arasında ayırım yapmak 
güçtür, asker olanlarda ayırım yapmıyoruz za
ten, sivil olanlarında ayırım yapmışız, - sivil 
olanlarla asker olanları biribirinden ayırt etme
den, bu milletin evlâtları olarak, bu milletin ma
lulleri olarak hepsine eşit bir hak vermiş oluruz. 

Bu metni okuyorum : Orada karışık ibareler 
var, «bütün görev malûlleri» ibaresini koyduğu
muz zaman, bütün bunların hepsini kapsar. 

«Ek madde 2. — Bütün görev malûllerine, gö
rev sırasında ölen iştirakçilerin dul ve yetimle
rine inhisar beyiyeleri 1/3'lerinden harb malül-
leriyle şehit, dul ve yetimlerinin saklı tutulan 
haklan dağıtıldıktan sonra,» aynen oradaki iba
reyi alıyoruz : «arta kalan miktar üzerinden, 
harp malülleriyle şehit, dul ve yetimlerinin sak
lı tutulan haklannın üçte ikisini geçmemek üze 
re...» Burada da harb malülleriyle vazife ma
lûlleri arasında ufak bir fark koyuyoruz; 2/3'ü-
nü onlar alıyorlar, bir derece farkı oluyor. Bu 
da Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin karan-
na uygun oluyor. 

«.„ 1485 sayılı Kanunda belirtilen esas ve 
usullere göre ödeme yapılır. Artan miktar Hazi
neye devredilir.» 

Aynen, Hazinenin istediği bu. 
Son bir ibare var, zannediyorum girmesi lâ

zım gelir. Benim ihtisasım dahilinde değil ama, 
ben koydum, uzman arkadaşlar yardım edebilir
ler. 

«Sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerden özel 
kanunlarına göre nakdî maluliyet veya ölüm 
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tazminatı alanlar bu kanun hükümlerinden isti
fade edemezler.» Demek lâzım mı, değil mi, bu 
hususta tam bir fikre sahip değilim; fakat bu
raya konmuş olduğuna göre buraya da konması 
lâzım gelir inancına vardım. 

Eğer muhterem Komisyon bu metne, ki ada
letli, ölçülü bir metindir, iştirak edecek olursa 
böyle bir meseleyi, yıllardan beri sürüp giden 
ve huzursuzluklar yaratan, vatandaşları biribir-
lerine karşı hasım hale getiren bu konuyu orta
dan kaldırır, bitirmiş oluruz. Böylece de mad
deyi Komisyona vermek meselesi ortada kalmaz. 
Ama Komisyon biraz tetkik etmek istiyorsa, Sa
yın Başkan lütfedersiniz, bundan evvelki tatbi
katta olduğu gibi, bir süre Komisyon alır bu met
ni karşılaştırır, ondan sonra bu metni burada bi
tiririz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun. 
SADİ BİNAY (Bilecik) —- Sayın Başkan, 

muhterem arakadaşlar; 
Bu kanun teklifi, hem Anayasa Mahkemesi

nin 1970 yılında iptal ettiği kanundan doğan 
bir boşluğu doldurmak, hem de kanunun kap
samını genişletmek ve bir sosyal adalet iklesini 
tesis etmek gayesiyle verilmiştir. 

Ancak, görüştüğümüz 2 nci maddenin met
ne almışını pek yerinde bulmadım. Meselâ; 1 
nci fıkrasındaki cümle 50-60 kelimeyi birden 
içine alacak derecede uzun ve birkaç defa okun
duktan sonra ancak anlaşılabilmektedir; diğer 
fıkralar da öyledir. Demek istiyorum ki, kanun
ların herkesin kolayca anlayacağı şekilde ve 
kısa cümleler halinde yapılması özlenir ve bek
lenirken, biraz evvel konuşan sayın arkadaşı
mın da işaret ettiği gibi, çok karışık bir şekil
de ve uzun cümleler halinde kaleme alınmış
tır. 

Bir konu da, «inhisar beyiyeleri» diyor, «in
hisar» kelimesi artık Türk lügâtmdan tamamen 
silinmiştir. «Beyiye» de kullanılmamaktadır. 
Onun yerine de, satışla ilgili, satmalma ile il
gili diğer bir terim de pekâlâ kullanılabilir. 
Meselâ bir zamanlar Gümrük ve inhisarlar Ve
kâleti iken, bugün Gükrük ve Tekel Bakanlığı 
diyoruz, «Satmalma, satış» gibi kelimeleri kul
lanıyoruz. Gerçi bu kanun, 1929 yılında yürür
lüğe girmiştir ve o tarihte ne «tekel» kelimesi, 
ne de «satış» kelimesi mevcuttu veyahut da 
bunların kullanılması mutadolduğu için «inhi- | 

sar» ve «beyiye» gibi kelimeler kullanılmıştır. 
Denebilir ki, kanun «inhisar beyiyeleri» ile 

«inhisar beyiyelerinin 1/3'lerinin tevzii» baş
lığını taşımaktadır; buradaki değişince anaka-
nundaJki de değişmesi lâzımgelir. Pekâlâ bir 
madde ile bu kanundaki, esas 1485 sayılı Ka
nundaki bu gibi kelimeleri değiştirmek müm
kündür; çünkü on sene sonra tahmin ederim 
«inhisar» kelimesini anlatmak için bir lügâta 
bakmak veya «beyiye» kelimesi Arapça hangi 
kökten geliyor yahut karşılığı nedir diyerekten 
Osmanlıca - Türkçe lüğâtlarına bakmak iktiza 
edecektir, gerekecektir. Ben şahsen yeni terim
lere taraftar bir arkadaşınızım. Bazıları tut
mamaktadır ama pekçoğu bugün konuşma ha
yatımızda ppkâlâ yerini bulmuştur ve artık kul
lanılması alışılmış hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunla ilgili ka
nunlar, 1950 yılında yürürlüğe giren 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanunu ve 1969 yılında yü
rürlüğe girerek 1970 yılında Anayasa Mahe-
mesi tarafından iptap edilen 1145 sayılı Kanun
dur. Bunların üçünü birden bağdaştırmak ve 
sivil ile asker arasındaki farkları da, mümkün 
olduğu kadar, kaldırmak gerekmektedir. 

Sivil ile asker arasındaki farktan şunları 
kastediyorum arkadaşlar: Şehit diyoruz; şehit 
ancak bir harp vukuunda meydana gelen bir 
asil mertebedir. O mevzu, o konu tamamiyle ay
nı kalacaktır, harp esnasında savaşan ya şehit 
oluyor, ya malul oluyor. Şehit olduğuna göre 
onun yetimleri ve dulları kalıyor. Bunların da 
miktarları gitgide her yıl, her yıl düşmüş ve 
bu kanunun yayınlandığı tarihte 40 000 civa
rında iken 1969' yılında sadece 15 000 civarın
da kalmıştır. Tabiî inhisar beyiyeleri de muay
yen bir para, hatta muayyen de değil, her yıl 
artan bir para, fertlere taksim olununca büyük 
rakamlara ulaşmıştır. Haddizatında bunların da 
bir dondurulması lâzımgelmektedir. Bunu, ka
nun teklifi veren arakadaşlarımız 1969 yılı ola
rak nazarı itibara almışlar, Bütçe ve Plan Ko
misyonu ise halihazıra irca etmiştir. Gerçi iki
sinin arasında büyük bir fark yoktur. O ba
kımdan Bütçe Plan Komisyonunun değiştirisi 
bana anormal gelmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, insan harpte şehidol-
duğu gibi barışta veya olağanüstü yönetim 
usullerinin uygulandığı hallerde de olur. Me
selâ 1,5 yıla yakın bir zamandır sıkıyönetim 
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yani, olağanüstü haller memleketimizde geçer
lidir. IBU zaman zarfında pekçok askerimiz, su
bayımız ve sivil memurlarımızdan bazıları ya
ralanmışlar, hattâ şehidolmuşlardır. Madde, 
bilhassa ikinci fıkrası tamamen onlarla ilgilidir. 
«Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareket
leri veya güvenlik ve asayişin sağl anılmasın
da Silâhlı Kuvvetler ile birlikte görevlendiri
lenlerden.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde sade silâh
lı kuvvetlerimizi değil, silâhlı kuvvetlerle bir
likte görevlendirilen sivil memurları da naza
rı itizara almaktadır. Ancak, burada Emekli 
ISandığı Kanununda haklarında dereceli vazife 
malûllüğü işlemi uygulananlar vardır. Keza 
görev sırasında ölen sivil iştirakçilerin dul ve 
yetimleri bahis konusudur. Onları da madde 
kapsamına almış ve harp malûlü, şehit dul ve 
yetimlerinin haklarını mahfuz tutumuş, onlar
dan artan miktarları dağıtıma tabi tutmuştur. 
Ancak, bu dağıtımdaki miktarlar ilânihaye art
masın, şehitlerin yetim ve dullarına verilen se
viyeyi bulduktan sonra, kalan miktar da ha
zineye devredilsin diyerekten, şehit dul ve ye
timlerine tanınmış olan bu haklardan arta ka
lanlar nasıl olsa hazineye devredildiğine göre, 
bunların dışında kalan vazife malûlleri veya
hut da askerlerle beraber bu harekete iştirak 
eden sivillerin vazife malûllükleri veya ölümü 
hallerinde erişecekleri seviyeden arta kalan kıs
mın da yine hazineye devredilmesini uygun gör
müştür. Yani harp sırasıyle, normal zamanlar
da veya olağanüstü hallerdeki durum birbiri
ne paralel hale getirilmeye çalışılmıştır. Ama 
şahsen kaniim ki, tetkik ettiğimiz halde bunla
rın anlaşılması bizim için bile güç olmakta
dır. Tatbikatta aynı güçlük muhafaza edile
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, demin de arz ve izah 
ettim, benden evvel konuşan Sayın Ülker de bu 
konuya değindi; bu madde karışık bir madde
dir ve demin arz ve izah ettiğim sebeplerle sos
yal adalet ilkesini tam manasıyle sağlayacağına 
da inanamıyorum. Kaldı ki, tatbikatta bu ar
tan miktarların devri bahis konusudur. Bu mik
tarlar da çoktur. Bilhassa şehitlerin, gazilerin 
ve onların dul ve yetimlerine verilen miktar
lar... Çünkü her yıl sigara fiyatları, satışları ve 
tüketimi artmaktadır. Dolayısıyle yekûn art
maktadır. Bunlann taban ve tavanlarının da 

dondurulması lâzımdır. Meselâ emekli olan bir 
arkadaşımız emekli maaşına her yıl bir zaman 
almamaktadır. Buna mukabil bu maddede her 
yıl bu miktarın artması da bahis konusu ola
caktır. 

Arkadaşlar, sonuç olarak şunu arz ve izah 
etmek istiyorum. Komisyon bu maddeyi sadeleş
tirmek, daha anlaşılır bir hale getirmek ve 
aynı zamanda sosyal adalete aykırı düşen bu 
farkları izale etmek için geri alarak yeniden 
huzurumuza getirmelidir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
Madde ile ilgili önergeler var, onları okutu

yorum. 
ıMillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İnhisar beyyiyeleriyle ilgili kanun teklifi
nin 2 nci ek maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Ek madde 2. — Bütün görev malûllerine, 
görev sırasında ölen iştirakçilerin dul ve ye
timlerine inhisar beyiyeleri üçte birlerinden, 
harp malûlleriyle şehit dul ve yetimlerinin saklı 
tutulan hakları dağıtıldıktan scnra, arta kalan 
miktar üzerinden, harp malûlleriyle şehit dul 
ve yetimlerinin saklı tutulan haklarının üçte 
ikisini geçmemek üzere 1485 sayılı Kanunda be
lirtilen esas ve usullere göre ödeme yapılır. 
Artan miktar hazineye devredilir. Sivil iştirak
çilerle dul ve yetimlerden özel kanunlarına 
göre nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı olan
lar bu kanun hükümlerinden istifade edemez
ler. 

ıSayın Başkanlığa 
2 nci maddenin 3 ncü fıkrasının madde met

ninden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — ıSayın 

Başkan, önergemi iki cümle ile izah etmem 
mümkün mü? 

BAŞKAN — Sırası gelince Komisyondan 
soracağız ve ona göre işlem yapacağız. 

önergeleri aykırılık derecesine göre okutup 
işleme koyacağız. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, mü-
sade ederseniz biz bu önergeleri Komisyonda 
tetkik edelim; bir haksızlık va^sa onu da ön
lemiş oluruz. 

BAŞKAN — Madde ile birlikte mi almak 
istiyorsunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini; mad
denin önergelerle birlikte Komisyona verilme
sini Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde önergelerle birlikte Komisyona 
geri verilmiştir. 

Ek madde 3, 4 ve madde 2 ve geçici madde
ler bununla ilgili mi acaba efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BtLGEHAN {Balıkesir) — Evet, 

BAŞKAN — O halde 1485 Numaralı Kanun-
da değişiklik yapılmasına mütedair teklifin 
müzakeresini burada kesiyoruz. 

2. — Toprak ve Tarım reformu öntedbirler 
kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarımı ve 
Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek kuru
lan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/609) 
(S. Sayısı : 513) (4) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimlerds müzake
resine devam etmekte olduğumuz Toprak ve 
Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasarısının 
müzakeresine devam edeceğiz. 

ilgili Komisyon ve Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar. 

7 nci madde üzerinde müzakereler devam 
etmekte idi. Hükümet söz istemişti. Şimdi mi 
görüşeceksiniz, yoksa sırada şahsı adına söz is
temiş olan arkadaşlar var; onlardan sonra anı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
iSayın IBaşkan, şimdi konuşmayacağım; gerekti
ği zaman ileride söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Alaca, söz-
sırası sizin efendim, buyurun. 

(1) 513 S. ^Sayılı basmayazı 113 ncü birle
şim tutanağına eklidir. 

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

Tasarının 7 nci maddesi 7 . 2 1972 tari
hinden itibaren ifraz ve taksim işlemlerini ta
mamen durdurmayı amirdir. Hukuk sahasında 
Anayasa ve Medenî Kanun ile Usul kanunları
nın vatandaş için sağladığı hakların tümünden 
vatandaşı mahrum kılacak bir manzara arz et
tiğini müşahade etmekteyiz. Müşahade değil, 
kesin olarak görmekteyiz, 

Madde, 7 Şubat 1972 tarihinden itibaren, 
yani tasarının Hükümetçe Meclise verildiği 
günden itibaren «tarım arazisi üzerinde ifraz 
ve aynen taksim işlemleri, toprak ve tarım re
formunun uygulaması bakımından geçersiz sa
yılırlar» deniliyor. 

Bu «geçersiz» tabiri, nihayet bizim eski 
Türkçemizde, «hükümsüz sayılır», yani huku
ken yapılan muamele hükümsüzdür, keenlem-
yekûn demektir. Ama, işte bunu bu şekilde böy
le geçersiz geçmekle adam gelip geçmiştir. 

Tatbik süresi uzun bir zaman alacak olan 
bu kanunda, bu süreler içinde halk tarafından 
Medenî Kanunun kendilerine sağladığı mülki
yet, iştirak halinde mülkiyet ve müşterekten 
ibaret haklarını istimal ederken bu ağır takyide 
tabi tutulmaları, memleketimizin sosyal ve ikti
sadî hayatında çok geniş gerilemelere ve ihtisa
sa sebebiyet vereceği foedihidir. 

Medenî Kanunun 623 ilâ 631 nci maddeye 
kadar olan hükümleri iştirak halindeki mül
kiyetle müşterek mülkiyetten bahis buyurmak
tadır. Şimdi Türkçesi hisseli gayri menkulün -
ki burada tarım arazisi kasdedilmiştir - üze
rindeki hisselerin taksimi ve ifrazı tamamen 
önlenmiş bulunmaktadır. Gerçi bu taksim ve 
ifraz işlemlerinin hükümsüz kalışı ve tama
men bu haktan vatandaşın mahrum edilişini 
ıSayın Bakanımız beşuş bir çöhre ile bu gibi iti-
razata şöyle cevap vermektedir. «Biz toprak ve 
tarım reformu bakımından bunu geçersiz say
mışız; size ne oluyor? Yine isteyen istediği şe
kilde tasarrufunu kendi kendisine yapsın. 

Şimdi, bu ifraz ve taksim muameMeriniaı 
birçok kanunî formalitelerden geçirilişi var, 
safahatı var. Bu taksim muamelelerimıde bazan 
mal gayri kabili taksim olur ve şüyuun izalesi 
suretiyle mahkemeye müracaat ©dilir ve icra 
ve mahkeme, yoluyle bunlar işitir&k izalesi için 
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satışa çıkar ve birçok formalitelerin yerine ge
tirilmesi icabeder. Bazı hallerde de nzaî tak
sim olur, bu da tarafların büyük bir miktarda 
harç için masraf yapmaları sonucunu doğurur. 
Vatandaş bu hallerden de tamamen mahrum 
kalıyor. Vatandaş bu hisseyi izaleye neden mec
bur olacak? Tabu günlük meşgalesi icabı ta
raflardan biri kadın olabilir, diğeri erkek ola
bilir veya bir vatandaş köyden şehre geçmek 
için hissesini başkasına satabilir. 

Şimdi, bunun geçersiz bulunduğuna dair 
hüküm aynı damanda re'sen tapu memuru ta
rafından da tapuya şerhedilecektir. Sayın Ba
kanımız yine beşuş bir çehre ile «.Efendim, ben 
geçersiz diye bir metin getirmişim, fakat yine 
istediği gibi muamele yapar, yalnız bir toprak 
stoku temini için biz bu kaydı tapuya koydu
ruyoruz, kanunun uygulamasına kadar vatan
daş da intizar etsin.» 

Tapuda bu şerh olunca, malını satmak mec
buriyetinde kaldığı zaman bu şerhten dolayı 
alıcı bulaımayacakitır. Müşteri olsa dahi, müşteri 
diyecek ki: «Yok, ben Devlet çeşmesinden su 
içmem, mademki buraya bir meşruhat kon
muştur, ben bu hisseye talibolamam.» 

İşte bu halin mevcut mevzuatımıza göre, 
yani miras hükümlerine ve Medenî Kanunumuz 
hükümlerine göre vatandaş bu hakkını istimal 
edemeyecek bir duruma gelmiştir. Şimdi bu hak 
istimal edilmeyince neticede büyük zararlar 
doğmaktadır. Vatandaşın bu sıkıntısı karşısın
da ve hakkının bu şekilde iıskâtla tahdidedilme-
si karşısında Devlet de kendisime hiçbir şey ver
memiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız «Bu husus Ana
yasayla aykırı değildir» diyorlar. Alelhusus dün 
birçok arkadaşlarımız ve bilhassa M. G. P. li 
ve C. H. P. li arkadaşlar grup sözcüsü kürkü
nü giymek suretiyle Hükümetin bu görüşüne 
karşı hayli hulus çaktılar, «Bu haller Anayasa
ya aykırı değildir; Anayasanın 36 ncı madde
si mülkiyeti tarif etmiştir, 37 nci maddesi de 
toprak mülkiyetini tarif etmiştir, burada top
rak mülkiyeti için bazı tahdit ve tedbirler var
dır, o halde Devletin bu tedbirlere tevessül et
mekten mütevellit icraatını ihtiva eden bu ka
nunun bu şekilde Meclise getirilişinde Anaya
sayı muhil bir hal ve hareket tasavvur oluna
maz, aksine iddialar yersizdir» dediler. 

Bir arkadaş de dediki: «Efendim, hakkın 
özüne dokunulmamıştır. Bu itibarla da Anaya
saya aykırı değildir.» 

Şimdi, mülkiyet hakkı nedir, bunun tarifi
ni burada sizlere yapmak suretiyle vaktinizi 
almaktan ve sık sık tekrar edilen bir şeyi ma
lumu ilân kabilinden arz etmekten kaçınıyo
rum. Yalnız Medenî Kanunumuzun 618 nci 
maddesine göre, bir gayri menkule sahibolan 
kimse onun üzerinde dilediği gibi tasarruf hak
kın haizdir. Eski hükümlere göre, gayri men
kûl mülkiyeti malikine keyfe mayeşa hareket 
hakkını verir, yani keyfinin istediği gibi malı
nı kullanmak salâhiyeti, işte o gayri menkul üze
rindeki mülkiyet sahibinindir. 

Simidi, ben ifraz ve taksim edemezsem, ma
lımı kullanamaz ve saltamazsam veyahut da be
nim gayri menkulümün kıymetine zarar vere
cek, kıymetini düşürecek herhangi bir işleme 
karşı sükûtla mukabeleye Devlet olarak beni 
mecbur edersen, nihayet benim hakkımı elimden 
almış ve gasbetmiş oluyorsun. Bu husus halkın 
Devlet anlayışından beklediği bir husus değil
dir. İnsanlar en iptidaî cemiyetlerden Devlet 
hayatına geçerken bir kısım muhterem hakla
rından vazgeçmek suretiyle Devletin sıyanetine 
boyun eğmişlerdir. Şimdi mülkiyet igifci mu
kaddes bir hakkı da sen bu suretle hiçbir be
del ödemeden, bir masraf ihtiyar etmeden Tür
kiye'nin Misakı Millî hudutları dahilindeki 
bütün vatandaşların bu haklarını dondurur-
sanız, netice itibariyle bu husus Anayasaının 
hükümlerine tersliği bir Itarafa, Anayasanın hü
kümlerini ve mevzuatın tamamını inkâr mana
sından başka bir şey değildir. 

«Mülkiyet hakkının özüne dokunmaz» diyor
sunuz. Peki, 'bu elma veya armut değildir ki, 
«Efendim kabuğunu ben soyayım, kışom al
dım, ama özüne dokunmadım» diyesiniz. Bu 
husus nevama başını kuma sokup da, benim 
gövdemi kimse görmez hareketini ihtiyar etmek
ten başka bir şey değildir, kanaatindeyim. 

Şimdi, dün alelacele bir 6 ncı madde müza
kere edildi. Bu 6 ncı maddenin. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sayın 
Başkan, 7 nci maddeyi görüşüyoruz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — Tam 
yolunda gidiyorum, 6 ncı maddenin 7 nci mad
deyle de irtibatı mevcuttur. Çünkü, burada 
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da diyor ki: «Kanunî miraisçılık sebebiyle yapı-
lan intikaller haricolmak üzere...» Malûm 7 nci 
madde de, ifraz ve taksim muamelelerini ta
mamen oltadan kaldırmaktadır. Yani, neMaana 
az daha kanunî intikalleri dahi tahdidedecek. 
Zaten ibir kimse öldüğü zaman miras kendiliğin
den vârislerine intikal eder. Buma da gücün 
yenmediği için o şekilde kalıyor, vârise intikal 
ediyor. 

Şimdi, miras hakkı üzerindeki bu tahdit
leri görünce, fbu tasarıyı getirenler ve müdafaa 
edenlerde âdeta Malthusizmi benimseımiş gübi 
bir hava seziliyor. Malthus nazariyesinle göre, 
her doğan insan yaşayan insanın rızkına ortak
tır, binaenaleyh, arzın sathı mahduttur, verdi
ği verimler de azdır, bu itibarla harpler, felâ
ketler yoluyle - bunların ilk anda her ne kadar 
acı tesirleri olursa da - insanların fazla çoğal
mamaları ve zaman zaman azalmaları faydalı 
bir şey olmakla beraber esasen ölen kişilerin de 
bıraktıkları ımetrukâtın doğrudan doğruya vâ
rislere isabet etmemesi lâzımıdır, Devlete bıra
kılması icabeder, Devlet mirasın »sahihi olmalı
dır, zaten müdebbir bir insansa kendisi çalışır, 
kazanır ve mirasa ihtiyacı yoktur, kötü bir in
sansa mirası hüsnü istimal etmeyecektir, o hal
de imiras Devilete kalmalıdır... 

Miras haklarının bu kadar tahditi de, bu 
hakkında heyeti umumiyesiyle doğrudan doğ
ruya Devlete terk edilmesi gibi bir istikamete 
gidişin havasını sezdirmektedir. 

Şimdi, bu tasıan ©5 numaralı 'Geçici Komis
yonda da müzakere edilirken mülkiyetin bu şe
kilde ıtahdidedilmesi üzerinde hayli durulmuş 
ve sert hükümlerin Mecliste iademi kabulü ilti
zam edilmişti. Nitekim, hu komisyon 2 - 2,5 ıay 
faaliyette bulunduktan sonra kısır bir esbabı 
mucibe ile getirdiği lâyihada, komisyonun mu-
karreraitına muhalif olarak 0. H. P. ile M. O. 
P. den iki arkadaşın takririne istinaden, deği
şiklik yapmak suretiyle bu iki madde arasında 
temin edilen irtibat yüzünden Türkiye Cumhu
riyetinde hiçbir vatandaş Toprak ve Tanm Re
formu Kanunu tatbik edilinceye kadar 30 - 40 
dönümden fazla bir arazi üzerinde sağlam bir 
tasarruf hakkını haiz olamayacaktır. 

Şimdi, AnlaJtoprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun arkasında 4 tane... 

BAŞKAN — Sayın Alaca, 7 nci maddeye 
dönün lütfen. 

I İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — Onu 
izah ediyorum. 

BAŞKAN —̂ Bitmiş bir maddenin esasına 
girmeyin, buyurun. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 4 
tane cetvel vardır; fburada toprak dağıtılacak
lara taallûk eden asgarî normlar üzerinden va
satisi alınırsa, bütün Türkiye'de şahıs başına 
30 - 40 dönümü geçmez. Bu miktarlar üzerinde 
de ifrialz ve (taksim (muameleleri durunca ve bu 
muameleler bu kadar geçersiz bir hale gelince, 
elbette memleketin iktisadî ve içtimaî bünyesin
de zararlar tevlideder. 

Ben şuna kaniim ki, 27 . 9 . 1971 tarihinde 
Meclisimize sevk edilen ilk Toprak Reformu 
Öntedbirler Kanunu tasarısında bazı ahvalde 
şimdiki tasarıdan -Sayın Bakanımızın bu tasa
rıyı müdafaa eden görüşlerinin aksine olarak 
söylüyorum - daha çok adalet ve nasaf et izi mev
cut idi, bunda hiç yoktur. 

Bilhassa ilk tasarının 3 ncü maddesini tet
kik buyurursanız, orada hiç olmazsa bir vatan
daş için 600 dönüm susuz, 150 dönüm sulu arazi 
üzerinde tasarruf imkânı verdiğini, bir miktar 
da bağ, bahçe üzerinde tasarruf hakkı verdiğini 
görürsünüz, Fakat bu tasan kapalı kelime ve 

, cümlelerin altında vatandaşa 30 - 40 dönümden 
fazla bir arazi üzerinde tasarruf hakkı bırak
mamıştır. Bu itibarla sayın Attilâ Karaosman-
oğlu'na vaki ithamların yersiz olduğu hakikati 
de tasarının heyeti umumiyesinin tetkikinden 
ortaya çıkmaktadır. Ben bunu öyle görüyorum 
ve kanaatim de bu merkezdedir. 

Sonra, öbür tasanda değer ve umumiyet kai
desine daha fazla kıymet verilmiştir. Bu tasarı
nın heyeti umumiyesiyle muayyen saJhalarda 
birçok vatandaşın hakkı iskât edilmektedir. Ta
sarının bu şekilde kanunlaşması hali, toprak ve 
tanm reformu için öntedbirler olmaktan ziyade 
bir nevi Devlet zoruyla gaspı garattan başka 
bir şey değildir. 

Sonra, maddenin ikinci fıkrası da zilyedliğe 
istinadeden sahipli araziler hakkındadır. 

Şimdi, zilyedlik, bir gayri menkul üzerinde 
onu elinde bulundurmak suretiyle tasarruf hak
kını ifade eder. 

Şimdi, bendeniz bu tasan Komisyonda da 
müzakere edilirken arz ettim, dedim M, «Zilyed
lik hakkının vatandaş elinden tamamen alınma-
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sında mantık bir görüş vardır, bu görüş yersiz
dir.» Tapulu ise bir kısmı alınacaktır, bir kısmı 
bırakılacaktır. Fakat sureti katiyede vatandaşın 
toprak üzerindeki zilyedlik hakkı yersizdir, bu 
toprak Devletindir ve vatandaşa zilyedlik yo-
luyle intikal ettirilmemelidir» Biz de dedik ki, 
«Allah dünyayı yarattığı zaman tapu senediyle 
birlikte yaratmamıştır. Bu itibarla Medenî Ka
nunumuzun 633 ncü maddesini de tetkik buyu
rurlarsa arkadaşlarımız, orada miras, zilyedlik, 
cebri icra, birçok mahkeme ilâmları, birçok se
beplerle bir kimse bir gayri menkule malik olur 
ve onu lehine tapulayabilir, gayrimenkule sa-
hibolmak için tapu şart değildir. Tapu, bizim ka
nunlarımıza, hukukumuza göre mülkiyetin bir 
karinesidir. Gayrimenkulde mülkiyetin kari
nesidir, yoksa mülkiyetin özü değildir. 9 ncu 
maddenin görüşülmesine başlanıldığında belki 
noktai nazarımızı ileri süreriz. Fakat zilyedlik 
üzerinde de bu ifraz ve taksim hakkının tama
men ıskat edilmesi bir yolsuzluktan bişka bir 
şey değildir. Bu hallerin heyeti umumiyesi Ana
yasanın 36 ve 37 nci maddelerine aykırıdır. 37 
nci maddeyi arkadaşlarımız dün okudular, bah
settiler. 37 nci maddede toprak mülkiyetine mü
teveccih ve müteallik olarak ileri sürülen arazi 
genişliklerinin tespit ve tayini keyfiyeti, doğ
rudan doğruya istimlâk edilecek araziyi istih
daf eder. Yoksa, bir bedel ödemeden, vatandaş 
tatmin edilmeden, doğrudan doğruya vatandaşın 
hakkının ihlâl edilmesi, takyit edilmesi elbette 
kanunun ruhuna ve sarahatine aykırıdır. Şu 
bakımdan aykırıdır: Çünkü, şu bölgede falan 
falan şahsın arazisinin istimlâk edilerek halka 
tevziine dair bir hüküm, bir karar verilebilir. 
Parsellenecek, değerlendirilecek, muameleleri 
yapılacak. Bu istimlâk Kanunu veya bu kanu
nun tatbiki için çıkarılacak bir istimlâk Kanu
nuna istinaden olabilir. Fakat durup dururken 
bu hakların heyeti umumiyesinin dondurulma
sı ve ondan sonra vatandaşın bu haklarının isti
malinin gayrî kabil bir hale getirilmesi, Anaya
sa ile kabili telif değildir. Ama daha süper 
okuryazarlar gelip de «Anayasaya aykırı de
ğildir, yerindedir» derlerse artık onu da siz bi
lirsiniz, Meclis takdir eder bunu. 

Bizim görüşümüze göre, halkın servetini ve 
mülkiyet hakkını vikaye etmek, cemiyetimizin 
selâmeti, rejimin selâmeti adına çok olumlu bir 
hareket olur. Bu itibarla, toprak reformu ana-

kanunu çıkarılmadan evvel, gayrî muayyen bir 
zamana muzaf ve müteallik olarak bu şekilde 
'hükümlerin çıkarılması cemiyetimiz için bir fe
lâket, bir kargaşalık menabihi olacaktır. Bu, 
iktisadî ve diğer sahalarda da büyük tehlikeler 
yaratacaktır. 

Bu itibarla, bu maddenin bu şekilde çıkarıl
masını biz olumlu görmüyoruz. Beni dinlediği
niz için sizleri sayfgıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Toprak Reformu öntedbirler Kanununun 7 
nci maddesi mülkiyet hakkına karşı değildir. 
7 nci maddenin 1 nci fıkrası, yalnız Toprak Re
formu anakanununu çıkıncaya kadar toprak 
yağmasını önlemek için 7 . 2 . 1972 tarihinden 
itibaren bir tedbir getiriyor. Bunu nasıl görmez
likten geliriz? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Tosyalı, bu aslında «1901'den» olması lâzım. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir dakika 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde hiç bir 
zaman ifraz ve taksim hakkının vatandaş elin
den alınacağını söylemiyor. İkinci fıkrasında 
«Yukarıdaki fıkra uyarınca geçersiz sayılacak 
ifraz ve aynen taksimlere ilişkin işlemler yapı
lırken, tapu memuru şerh verir» diyor. Hal böy
leyken, Türkiye için çok hayatî değeri haiz olan 
ve yapılması çok lüzumlu ve hatta geç kalmış 
olan toprak reformunun karşısına çeşitli sebep
lerle, çeşitli bahanelerle çıkılması katiyen doğ
ru değildir. Getirilmiş olan öntedbirler kanunu
nu Anayasamıza karşı diye göstermek, milleti
mizin zihninde şüpheler yaratmak doğru değil
dir. Bilhassa, öntedbirler kanununu, toprak re
formu anakanununu «kuzey rüzgârlarından esin
ti» diye göstermek vatanperverliğe hiç de 
sığmaz. Çünkü, burada komünizmin ne olduğu
nu, ne olmadığını bilmeyen kişiler, bu kanunu 
karalamak için buna gölge düşürmektedirler.. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında konuşu
nuz lütfen efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 7 nci mad
denin içindeyim sayın Başkanım. 

Eğer bir toprak reformunun yapılması için 
bazı tedbirleri anakanun gelinceye kadar almaz
sak, toprak reformunun karşısına bütün hen-
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gâmıyla Meclis çıkıyor demektir. Bazı tedbirler 
getirmeyelim mi? Nerede görülmüş; bir anaka-
nun gelecek, o kanun ceste ceste memleketin 
şurasında burasında tatbik edilecek, tatbik ka
biliyeti buluncaya kadar bazı tedbirler öngörül
meyecek, ondan sonra da biz Türkiye^de toprak 
reformu yapıyoruz, Meclisimiz toprak reformu
na taraftardır diyeceğiz. Hayır arkadaşlarım; 
birbirimizi aldatmayalım.. Ya bu memlekette 
toprak reformu yapılacaktır ve onun öntedbir-
lerine riayet göstereceğiz veyahut da herkes sö
zünü açıkça söylesin. 

Muhterem arkadaşlarım, madde güzel ted
vin edilmiştir. Elbette ki, anakanun gelinceye 
kadar bazı tedbirlerin alınması hakikaten lü-

. zumludur. Madde de bu lâzımeyi yerine getir
mektedir. Binaenaleyh, maddenin aynen kabu
lünü sayın Meclisimizden saygılarımla arz ede
rim. 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adma sayın Özgüner, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Adalet Partisi üyelerinden sayın Alaca ko
nuşmamış olsaydı, Grup adına daha evvel yap
mış olduğumuz konuşmaya yeni bir ilâve yapr 
mak lüzumunu duymayacaktım. 7 nci madde 
çerçevesi içinde kalmak şartıyle bazı hususla
ra değinmeyi, Grup adına zarurî görürüz. 

Arkadaşlarım, sayın konuşmacı konuşma
sında bir diğer parti sözcüsüyle birlikte Cumhu
riyet Halk Partisinin sayın sözcülerine dahi söz 
atmış bulunmaktadır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kim ol
duğunu söyle. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet, 
Millî Güven Partisi Grubu sözcüsü deyimini de 
kullandı, onu da söylüyorum. 

Arkadaşlar, sayın arkadaşımız «Bu iki parti, 
parti disiplin kisvesi içine bürünerek maddelere 
karşı çıkmaktadırlar» dedi. Şu konuşmayı şöy
le soyut olarak alacak olursak; biz tasarıya kar
şı çıkıyoruz da sayın sözcü tasarıdan yanadır 
anlamı çıkar; tam tersi arkadaşlar. Biz, top
rak reformundan yanayız, ama adı toprak re
formu olan yozlaşmış bir reform görüntüsüne 
karşıyız; ciddî bir toprak reformundan yana
yız, göstermelik bir toprak reformu istemiyo

ruz. Siz sayın Alaca, toprak reformuna karşısı
nız -ve bazı üyeler- ama siz.. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, 7 nci madde 
üzerinde konuşmanızı rica edeceğim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, Halk Partisine taşlama yapıldığı za-
mlan müdahale etmediniz. Halk Partisinin bir 
sözcüsü olarak benim bunları cevaplandınmama 
da lütfen müsamıaha gösteriniz. 

ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) -r- Biz mül
kiyete karşı değiliz, siz mülkiyete karşısınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biz sizi 
dinlemek tahammülünü gösterdik, siz de bizi 
dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz, dinlemeye ta
hammülünüz yoksa dışarı çıkacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, 7 nci madde 
içinde kalmanız ve o madde ile bağlantı kura
rak fikirlerinizi açıklamak hakkınızdır; bunfa 
bir şey dediğimiz yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, Sayım Alaca'ya göre biz parti kis
vesine bürünür ve bu tasarının bazı maddeleri
ne karşı çıkarız... Evet, çok maddelerine. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Deme
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Peki 
efendim, demedinse dinle. 

Müdahale edecekse konusjmama imkân ol
maz Sayın Başkanım. 

Demedinse kalkar söylersin, bir hakkın da
ha var, hakkın tahdit edilmedi ya. Biz sizin gi
bi yeterlik de getirmeyiz, sabaha kadar konuş 
istersen. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim, siz de Sayın özgüner, ce
vap vermeyiniz, devam buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
sayın arkadaşlarım, bakınız, tasarıya karşı 
gösterdikleri bizler ve tasandan yania olan ar
kadaşlarımıza bakınız. Bu tasarıda, toprak re
formu ontedbirler tasarısında, orman niteli
ğini kaybetmiş, kültür arazisi olmaya dönüş
müş, yani Anayasıanın tarifine uygun, fennen, 
ilmen ve tamamen orman niteliğini kaybetmiş 
arazinin de toprak reformu kapsamına, girme
sini Cumhuriyet Halik Partisi olarak biz istiyo
ruz ; istedik, önetfge verdik, karşı çıkan arka
daşım ve onun gibi bazıları. 
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ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Onu dıa 
izah edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sen izah 
edeceksin, ben de dinleyeceğim. 

(Müdahale etmesin Sayın Başkan. Bu şekil
de bir müzakere usulü yok, tahammülsüzlük 
göstermesin. 

'BAŞKAN — Siz Genel Kurula hitabedin 
efendim, buyurunuz, devam buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
biz, reform adı altında böylesine bir yozlaştır
maya karşı çıktık. Dedik ki, ormlan niteliğini 
kaybetmiş kültür arazisi toprak reformuna 
dâhil edilmelidir ki, rezerv çoğalsın; bu bir. 
Biz buna karşıyız, buna karşı olanlara karşı
yız, 

Şimdi y*ine, bahçeler, bağlar, zeytinlikler, 
fındıklıklar, kavaklıklar gibi bilcümle meyve
likler toprak reformu öntedbirler tasarısın
dan çıkarıldı, amıa toprak reformu anakanu-
nunda var. Sayın Komisyon Başkanına bura
da konuşurken bir sual tevcih ettik, dedik ki, 
siz öntedbirler tasarısından bunun çıkarılma-
sımdan yana olduğunuzu açık açık beyan edi
yorsunuz. Ancak, 81 Numaralı Komisyonun da 
Başkanısınız. 55 Numaralı Komisyonun Baş
kanı olmanıza rağmen 81 Numaralı Komisyonun 
da Başkanısınız. Anareform kanununda da bah
çenin, bağın, kavaklığın, zeytinliğin çıkması
na taraftar olacak mısınız » Bunu laçıküaya-
mam» dediler. Parlamento kürsüsünde, hem 
55, hem 81 Numaralı komisyonların Sayın Baş
kanı sarahaten, o zamlan karşı olduğum gibi 
81 Numaralı Komisyonda da karşıyım diye
medi. Açıkça toprak reformundan yanayız ya
hut değiliz. Toprak reformuna karşı olmak 
ayıp değildir .arkadaşlarım, ama kınadığımız, 
toprak reformundan yana görünüp de toprak 
reformunun karşısına çıkmaktır. 

BAŞKAN — Sayan özgüner, 7 noi madde ile 
bağlantı kurunuz lütfen. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Cumhu
riyet Halik Partisinin sözcüsü olarak, yapılan 
taşlamaya cevap veriyorum Sayın Başkan. Bu
na imkân vermiyorsanız, imkân bulamadığım 
iddiasıyle çekilirim efendim. 

BAŞKAN — 7 nci madde ile irtibat kurun 
efendimi lütfen. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Halk 
partililere sataşmanın 7 nci madde üe irtibatı 
var mıydı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 7 nci maddenin dışına çıkma
nıza müsaade etmeme imkân yok efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yine, 
20 Temmuz 1961'den bugüne kadar yapılan mu
vazaalı temlikleri reform dışında bırakmaya
lım diyoruz. 20 Temmuz 1961, 1961 Anayasası
nın Resmî ıGazetede yayınlanması tarihidir. Hiç 
değilse bıraıkalım Kurucu Meclis müzakereleri
ni de, şu Anayasanın 37 nci maddesinin ilan ve 
millete duyurduğu toprak reformu getirilecek
tir amir hükmünü, müzakere sırasındaki mü
nakaşaları bir tarafa bırakalım, aıma meriyete 
girdiği tarihten sonra, bugüne kadar muva
zaalı kaçınmalar, temlikler olmuş bunları hariç 
bırakmayalım dedik. Buna rağmen madde ne 
şekilde çıktı. Biz, işte ona karşıyız. 

BAŞKAN — Efendim, size birinci İhtan ya
pıyorum. 92 nci madde gereğince yaptığım bu 
ihtar sadede davet ihtarıdır. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu ka
dar ihtarınız benden evvel konuşan Sayın Ala
ca'ya da obaydı, ben huzurunuzu işgal etmez
dim ve sizi de rahatsız etmezdim Sayın Başkan. 

Şimdi arkadaşlarım, «4 ncü madde, 6 nci 
madde, 7 nci madde çıkarılsın» teklifleri geldi 
ve reddedildi. Çıkarılsaydı ne olacaktı Toprak 
reformu adiyle kalacaktı. Ama hiç değilse ne 
kurtarabilirsek onu kurtaralım diyerek, şura
da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak şüp
hesiz, tasan aynen çıksa çok maddelerine kar
şıyız. Ama büsbütün sınırlayıcı, hiç değilsıe 
biraz rezerv temin edioi 4 ncü madde, 6 nci 
madde ve - sadet içinde olduğumu bir kere daha 
işaret ederek söylüyorum Sayın Başkan, - işte 
müzakere ettiğimiz 7 nci madde sınır getiren, 
yani rezerv temin eden maddeleri de tasan
dan çıkaralım teklifine alkış tutanlar, o, haddi
zatında bu tasarının sadece kırıntı halinde, 
güdük de olsa bir reform getirme iddiasını da 
büsbütün silip, işte, ey millet; çıkarmak istedi
ğiniz reform bu mu diyecekler. Ama bunu de
seler dâhi, her zaman söylüyorum, şu Yüce Mec
listen şu tasan daha da yozlaşıp çıksa dahi -
Yüce Meclisin karlarına elbette hürmetkarız -
ve hatta reddedilse dâhi günün birinde buz 
üzerine yazı yazmış olmayacağız. Taa 10 sen© 
evvel toprak reformundan bahsettiğimiz zaman 
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bize karşı çıkışlara bakınız. Toptfak reformu
nu ağzımıza aldığımız zaman bize çok ağır 
tarizde bulunanlar, bugün hiç olmazsa kürsü
ye getirip münakaşa edebilmek durumunla gel
mişler, bu çizgiye oturaibilmişlendir.. 

BAŞKAN —Size son, ikinci ihtarı yapıyo
rum Sayın özgümer. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yani, 
7 nci madde üzerinde de konuşmak ihtarı ge
rektiriyorsa Sayın Başkan, ben sizin idare ediş 
tardınızı anlayamadım ve anlayamayacağım. 

3AŞKAN — 7 nci madde içinde kaldığınız 
m detçe hiçbir şeye hakkım yoktur. 

rJRHAN ÖZGÜNER (Devamla) — 7 nci 
mau'u^nin sınır getirdiğini ve sınıra rağmen bu 
maddenin kaldırılmasını isteyen bir g'örüşe 
karşıyaım. 

BAŞKAN — Genel konulara girdiniz mi mu
kabele imkânı yaratıyorsunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Oysa ki, 
Sayın Başkan dün.. 

BAŞKAN — Bir dakika dinleyin efendim, 
lütfedin beni olsun bir dakika dinleyin. 

Genel konulara taştığımız, tümü üzerinde mü
zakere ortamını yarattığımız takdirde bu defa 
diğer hatiplerin cevap vermek gibi bir du
rumları oluyor, müzakereyi ileri götürme ola
nağını kaybediyoruz. Bir madde üzerinde, bir 
gün tamı olarak müzakere etmek gibi bir du
rum yaratıldı. Tekrar laynı duruma girmemek 
için rica ediyorum, madde içinde kalalım. Mad
de içinde söylenecek, eleştirilecek konuları söy
lerseniz, zannediyorum maksadınızı fazlasıyle 
yapmış oluyorsunuz. Geçen birleşimde bunla
rın bir kısmımı yine ifade ettiniz. Lütfen mad
de içinde kalınız, rica ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, 7 nci maddenin müzakeresine dün baş
ladık. 3-4 saat müddetle, yapılan bütün ikazlara 
rağmen zatıâliniz, 7 nci maddeyle ıhiç ilgisi ol
mayan konuşmaları - başta da Bahri Dağdaş ol
mak üzere - saatlerce dinlemek nezaketini gös
terdiniz. Biraz müsamahayı da ben rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Aynı İhtarları dün onlara da 
yaptım. Tüzük ihlâlini yapan bir arkadaşı, el
bette siz aynen takibetmek istemezsiniz. Her
desin sorumluluğu kendisine aittir. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan, toparlayacağım. 

Sayın arkadaşlarım, 7 nci maddenin getir
diği sınır, şüplhesiz, bilhassa tarih itibariyle de
ğer taşıyor. « 7 . 2 . 1972 tarihinden itibaren ta
rım afazisi üzerinde ifraz ve aynen taksim iş
lemleri, toprak ve taran reformu uygulanma
sı bakımından geçersiz sayılırlar». Diyor. 

Bunu diğer maddelerde de münakaşa ettik. 
7 . 2 . 1972 tarihi hiçbir şey ifade etmez ve ha
kikaten yetersizdir- Neden yetersiz?.. Çünkü, 
Kurucu Mecliste 1961 Anayasasının 37 nci mad
desinin tedvin müzakeresi yapılırken, tartışı
lırken günün birinde kamuoyu da bilmektey
di ki, toprak reformu getirilecektir. Tahditler 
getirilecektir toprak reformu. E,, buna rağmen 
7 . 2 . 1972 tarihini esâs almak hiç de isabetli 
değildir. Yıllarca ve yıllarca evvel kendini, 
günün birinde çıkacak bir toprak reformu ka
nun kapsamı dışına atabilmenin bütün hazırlığı
nı yapmış, bitirmiş olanları bir tarafta bıraka
lım ve bugün 7 . 2 . 1972 tarihini esas alalım, 
Rezerv bakımından hiç de tedbirli bir hareket 
olmaz ve adı «Tedbir» olan toprak ve tarım re
formu tedbir tasarısı, ismiyle müsemma bir 
tasarı olmaktan çıkar ve yozlaşmakta olduğu 
iddiasını yaptığımız bizim konuşmalarımıza 
hak verir. Bu bakımdan diyoruz ki, hiç değil
se Anayasanın müzakere edildiği tarih değil
se dahi, 20 Temmuz. 1961, yani neşir tarihini 
esas almak, bu maddenin getirmek istediği ted
bir esprisine daha uygun ulur (kanısındayım. 

Böylece belirtir, Saygılar sunarım. 
İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Saym 

Başkan, bana sataşılımıştır, müsaade ederseniz 
kısaca tavzih edeceğim. 
BAŞKAN — Komisyonun söz talebi var efen

dim. 
İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Hayır, 

konuşmamı tavzih edeceğim. 
BAŞKAN — Hayır, bir saniye. Sonra, Sayın 

Kapısız tarafımdan verilmiş bir kifayet öner
gesi var, onu da, haber vereyim. 

SADÎ BİNAY (Bilecik) — Aleyhinde Saym 
Başkam. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Müzakere konumuz, tasarının 7 nci madde
sidir, «İfraz ve taksim hakkının sınırlandırıl-
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imlası» başlığını taşımaktadır. Bu itibarla ben, 
dünden beri bu madde üzerinde görüşlerini su
nan sayın milletveMİerinin madde dışına ta
şan konularda yapmış oldukları konuşmalara 
cevap vermeyeceğim. İzahatım maddeye majh-
sus olacaktır. 

ÖYtulhberem milletvekilleri, Medenî Kanunun 
618 nci maddesi ve gerek 1924 Anayasası ve ge
rekse 1961 Anayasasında mülkiyet hakkının 
tainımlanıması ve sahibine tanımış olduğu yet
ki ve selâhiyetler bellidir. 

Şimdi, bir toprak ve tarım reformu mesele
si görüşülürken biz, Komisyon olarak mülki
yet hakkının, şümulünün tayininde, tespitinde 
ve sahibine bahşettiği hakların nelerden iba
ret olduğumun müşalhhas olarak ortaya konul
masında, bazı arkadaşlarımızın düşündüğü gibi 
hukuk felsefesinin konusuna giren bir çalışma 
yapmadık. 

Mülkiyet hakkının çeşitli cepheleri vardır 
ve bu çeşitli cephelerden incelenmesi mümkün
dür. Bu itibarla, yürürlükte olan mevzuata uy
gun olarak görüşleri tespit etmekle mülkiyet 
hakkının tarihî gelişimi üzerinde durmayı ve-
yalhutta hukuk felsefesinin mevzuuna giren dokt
rinler araştırmalar yapmayı uygun, görmedik. 

(Mülkiyetin halihazır şeklini nazara alarak 
fertlerin ve cemiyetin saadeti bakılmandan na
sıl kullanılması lâzımgeldiğini tetkik ettik ve 
bunu doğrudan doğruya yürürlüteki müspet 
hukuk mevzuatına bağladık. Bu itibarla, Ana
yasaya aykırı bir durum var mıdır, yok mudur 
meselesi, açıiklığa kavuşmlaiktadar. Anıayasaya ay
kırı ne ufak bir durum bahis konusu değildir. 
Bunu gerçeklerle kısaca takdim edeceğim. 

Bu hak, mutlak bir hak mıdır, değil midir?.. 
Anayasamız sosyal hukuk devleti (müessesesini 

ortaya koymuştur. Mülkiyet hakkı, özellikle top
rak ve gayri menkuller üzerindeki mülkiyet 
Ihaikkı laynî bir hak olmakla beraber kamu ya
rarı, sosyal düzen bakımından kısıtlanmaya 
tabi ve kısıtlanma durumunda olan bir hak ola
rak mütalaa ediliyor. Anayasamız da bunu böy
le ıkabul etmiştir. Anayasamızın yürürlüğe gir-
melsinden evvel Türkiye Cumhuriyeti mevzua
tında yer alan çeşitli kanunlarımızda da bu tah
dit vardır. 

Şimdi arkadaşlarımız, böyle bir kanun yapı
lırken tapuya şerh verilip, verilmemeGİ üzerin

de durdular ve bunu bir takyit olanak mütalaa 
ettiler. 

Tapuya şerh vermek mümkündür arkadaş
lar. Çeşitli emsaller vereceğim. 

Bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı al
mak mümkündür. Bu ihtiyati tedbir kararının 
uygulanması, hâkimin vereceği karar'a istina
den o gayri menkulün tapu sicilindeki beyanlar 
hanesine şerh verilmek suretiyle gerçekleşti
rilir ve Medenî Kanunumuzun 920 nci maddesi 
de bunu açıklıkla teyidetmektedir. Okuyorum: 

Medenî Kanunun bilindiği gibi yürürlük ta
rihi 1926'dır. 

«Temlik hakkının tahditleri: 
Madde 920 — Aşağıdaki sebeplerle bazı gay

ri menkullerin temlik hakkına karşı yapılan 
taihditler tapu siciline şeırh verilebilir: 

1. Münazaünfih hakların muhafazası veya 
icraî iddia zımnında müttehaz resımî kararlar, 

2. Haciz, iflâs ilânı, konkordato ile verilen 
mehil, 

3. iBir aile yurdu tesis ve mirası namzede 
nakil ile mükellef mirasçı nasbi gibi tapu sicil
line şerh vermesine kanunun müsaade ettiği 
hukukî tasaaruflar. 

Bu tahditler * tapu siciline şıerh verilmek
le gayri menkul üzerinde sonradan iktisabolu-
nari rehin sahiplerine karşı dermeyan olunabi
lir.» 

Şu halde.. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Hiç alakası yok. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Alâkası var. 
Arkadaşlarımız, tapu siciline şerh verilme hu
susunu da mülkiyet hakkının, tahdidi mana
sında beyanda bulundukları için söylüyorum. Bu
nu sadece burada söylemediler, Komiisyonda 
da ifade ettiler. Bunları çoğaltmak müımkün-
dür. Noter Kanununun 44 ncü maddesine - ki, 
1944 senesinden beri uygulanmaktadır - aynı 
hususu görüyoruz. İcra iflâs Kanununun 91 nci 
miaddesinde bu durum vardır ve misalleri ço
ğaltmak mümkündür. 

Şu halde, tapu siciline şerh verilmesi key
fiyetinin mülkiyet hakkının sınırlanmiası işiy
le ufak bir ilgisi yoktur. Bumu böyle kabul 
etmek mümkün değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, sosyal bir 
hukuk devletinin faaliyet göstermesini emre-
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diyor. Bu anlamda, yinıe kanunlara uygun ola- I 
raik mülkiyet hakkının kullanılmasında da sos
yal halkları gözönünde tutmak mecburiyeti var
dır. 

Bir reform yapılacak; bu, Anayasanın em
ri. Bu itibarla, bu reformu gerçekleştirecek ted
birleri alırken, titizlikle mülkiyet hakkına iti
na edeceğiz ve bunun şümulüme kaçmaksızm 
•gerekli tedbirleri de alacağız. Esasen tedbir*, 
ifade edildiği gibi geçici bir iştendir, devam
lılık arz etmeyen bir müessesledir. 

Arkadaşlarımızın hataya düştüğü bir nok
ta : Bu maddeyi© arkadaşlarınız zannediyor ki, < 
ifraz ve taksim sınırlandırılmıştır, orta yerden 
kaldırılmıştır ve Sayın Karaosımanoğlu'nun sa
vunmasını yaptığı Birinci Erim Hükümetinin 
getirdiği hükümlerin daha yeterli olduğunu 
savundular. Allah muhabbetlerini artırsın. Fa
kat o maddeleri© bunları karşılaştırdığımız za
man hülç de ilişkisi olmadığını, - tasarı önüm-
dedir - ifraz ve taksimi tamamen durdurduğunu 
ve sadece bir gayri menkule taallûk etmeden bir 
şahsa ait, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, 
birden fazla gayri menkulü dıe kapsadığını v© 
o manada mülkiyet hakkını tam sınırlandırdı
ğını görürsün. Şayet o tasarı kabul edilip ka-
nunlaışsıaydı, akibetimizi de şimdi bu günlerde 
görebilecektik. Onun için, takdir kendilerine 
aidolmakla beraber o tasarıdaki buna emsal 
olan hükümlerin savunmasını yapmayı doğru 
görmedim, Sayın Alaca bakımından. 

Şimdi, burada «7 . 2 . 1972 tarihinden itiba
ren tarım arazisi üzerinde ifraz ve aynen tak
sim işlemleri, toprak ve tarım reformu uygu-
lanımıası bakımından geçersizdir.» deniyor. Şu 
kanun yürürlüğe girdikten itibaren de ifraz 
ve taksim işlemleri yapılacaktır. Bunda en 
ufak bir kısıtlama yoktur. Yalnız, her yapılan 
ifraz ve taksim işlemi, tapuya kayıtlı gayri 
menkullerde mutlak surette tapunun, tapu I 
sicilinin beyanlar hanesine işaret olunacaktır. 
Bundan maksat şu arkadaşlar: 

Mülkiyet hakkım tahdit diye bir şey yok. 
Kanun vazıı, kanun yaparken vatandaşın meri 
kanunlara inanarak yapacağı tasarruflara is
tikamet vermesini ve bunun iyi anlaşılmasını 
temin edecek hükümleride getirmesi lâzımdır. 

Şimdi gelişi güzel, özellikle tarım arazisi üze-
rind© verimi düşürecek ufak parçalanmaların | 
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Tarım Reformu bakımından itibarsız olduğu
nu, fen ve bilim adamları söylüyorlar. Yine bir 
reform yapacağız; elinde büyük toprağı olan 
çiftçi vatandaşlarımızdan, tespit edilecek nor
mun üstünde kalan topraklarını, yine bu kanun
da gösterilen esaslara göre alıp, hiç toprağı 
olmayan veya yeter toprağı bulunmayan va
tandaşlara vereceğiz. Bu bir normdur. 

Normun ikincisi; hiç toprağı olmayan veya
hut ta yeteri kadar toprağı bulunmayan kim
selere belli böllgeleride - yine bu kanunun tanım
ladığı esaslar içerisinde - bir miktar arazi ve
rilmesi öngörülecek. 

Anakanun tasarısında bu normlar üzerinde 
durulacak ve bölgelere göre tespit edilecektir. 
Bu tedbiri getirmekle, parçalanmaların bu 
normların altına düşmemesini ve vatandaşı 
fuzuli ifraz ve taksim muamelelerine yönelıtme-
meyi temin için, uyarma maihiyetinde getiri
yoruz; yoksa yasaklanan bir hüküm yoktur. 
İfraz ve taksim yapabilir. Şayet bu ifraz ve 
taksam, bir bölgede kendisine arazi dağıtılacak 
kişilere teşmil edilen norm hudutları içerisin
de kalıyorsa, kendiliğinden geçerli olacaktır. 
Şimdiden uyaralım ki; bu ufaklıktan veya
hut da bu büyüklükten dalha küçük veya daha 
büyük parçalarla bir ifraz yoluna gidilmesin. 
Vatandaş için bir teminattır, yoksa yasaklanan 
başka bir hüküm yok. Buradaki madde de doğ
rudan doğruya tarım arazisi ile ilgilidir. Tarım 
arazisi olmayan araziler veyalhut da gayrimen-
kuller üzerinde Medenî Kanunda yazılı esaslar 
dâhilinde ifraz ve taksim muameleleri cereyan 
edecektir. 

Şimdi, bu ifraz ve taksim muameleleri kı
sıtlanır mı, kısıtlanmaz mı? 

Muhterem arkadaşlarım; burada aslında ar-
kadaşlarılmızın büyüttüğü kadar bir engelleme 
yoktur. Ama, yürürlükte olan mevzuatımızda 
da bu hükümler var. Şehrin içerisinde bir ar
sanın sahibisiniz. Dilediğiniz tarz ve şekilde 
ve biçimde bu şehrin ilerisindeki arsa üzerin
de ev yapmak, bina inşa etmek hakkına sahip 
misiniz? Bu mülkiyet hakkı değil midir? Bir yer 
park için ayrılımışsa, yeşil sahaya teftik edil
mişse ; bunun üzerinde bugün dahi yürürlükt© 
olan mevzuata göre, bina yapmanız mümkün de
ğildir. Ama yine vatandaş için ve belediyeleri 
çalıştırmak ve yetkilileri de uyarmak için, İmar 
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Kanununda çeşitli tahditler konmuştur: Mu
vakkat inşaat ımüsaJadesi.. 5 yıl içerisinde ha
zırladığı planları uygulayamıyan bir belediye, 
imar durumu bir vatandaşa verilmişse, o 5 se
nelik bir sure ile tahdit edilmektedir ve 5 se
ne .sonra da belediye imar planlarını uygula-
yaimıazsa, bu süre içerisinde hakkı kısıtlanan 
vatandaş inşaat yapmaktadır; 5 kattan fazla 
da yapamazsınız. 

Yine, kadimden beri cereyan ©den usullere 
göne, komşu hakkını çiğneyemezsiniz. Komşu
nuzun namahrem olan yatak odasına karşı, 
bitişikte yapacağınız bir binada pencere aça
mazsınız; onun havasını boğamazsınız. Eğer 
mülkiyet hakkı - arkadaşlarımın dediği gibi -
çok mutlak hak olsaydı, herkes dilediği gibi, 
özellikle gayrimenkul üzerindeki mülkiyeti 
kullanlmış olsalardı, bu mümkün dıeğildi. işte, 
kamu yararı budur. Sosyal hukuk devletindeki 
terim, mülkiyet hakkının kuUanılışından anla
dığı anlam budur; Komisyon bunun dışına taş
mış değildir. 

Yine, yürürlükte bulunan 6785 sayılı Kanun
da; şehir içerisinde istediğiniz şekilde arazini
zi parselleyiemezsiniz. Hukuken yürürlüğe gir
miş planlara aykırı bir taksim ve ifraz mua
melesini, kanun yasaklamaktadır. Böyle bir 
muamele yapıldığı andan itibaren, bunu tapu 
siciline tescil ettiremezsiniz ve müstakil tapu 
alamazsınız. Bunlar da tahdittir. Şu halde, Me
denî Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 6785 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu ya
na, Türkiye'de bu hakların bu anlamda ve Sos
yal Hukuk Devleti olarak kısıtlandığını unu
tarak; yine Anayasada öngörülen bir refor
mun yapılmasında; böyle bir kısıtlamanın ya
saya aykırı olduğunu ileri sürmek, insafla ka
bili îbelif değildir. 

Yine Medenî Kanunumuzda hüküm var: 
597 nci madde; tarım arazisi ile ilişkilidir. Bu 
da bir devrim kanunudur, okuyayım; «taksim
den istisna», bunları yasaklıyor: 

Madde 597. — Terekede iktisadî bir vahdet 
halinde işletilmekte olan ziraî mallar bulu
nursa bunların kaffesi, mirasçılardan işlet
meye muktedir olduğu anlaşılan talibine, tah
sis edilir. Mirasçı bu ziraat işine yarayan mal-
zemıenin, âletlerin ve hayvanların dahi kendi
sinle tahsis edilmesini isteyebilir. Tahsis edilen 

I malların mecmuu için, tek bir kıymet takdir edi-
I lir.» 
I Bunlar da bir kısıtlamadır. Birtakım miras-
I çılan, eşit haklara sabJbolduğu halde, arazi-
I njn verimli bir şekilde işletmesini temin etmek, 
I işletmeyi küçültmemek için, yürürlükte bulunan 
I Medenî Kanunda hüküm var. Bütün... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Size göre öy
le. O kısıtlama değildir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Daha bunla
rı çoğaltmak mümkündür: Türkiye Cumhuri
yeti mevzuatı arasında bulunan 2513 sayılı Ka-

I nun, 4753 sayılı Kanun; kendisine arazi dağı-
I tılan kimselere mülkiyet haklarını kısıtlayan 
I birtakım hükümler getirmiştir; satamazlar, sıat-
j ma yasaklanması konmuştur. 2ı5 sene süre ile 
I işletme mecburiyeti vardır. Bu ve buna benzer 
I (kısıtlamaların, Anayasanın özüne ve Sosyal Hu-
I kuk Devleti anlayışına çelişkili düşeceğini sa-
I vunmak mümkün değildir. 

Buradaki «Müşahhas hale» gelince; onu da 
söylüyorum. 

I îrfaz ve taksimin sınırlandırılması serbest
tir. Herkes bu hakkım kuUancaktır. Yalnız, bu 

I hakkını iyi .kullanması lâzımdır. Tavsiyemiz; 
ilerde Toprak ve Tanm Reformu kanunu tasa
rısında tespit edilecek normları gözönünde tu
tarak yapılacak ifraz ve taksimler, elbetteM 
geçerli olacaktır. Tarım arazisini ellerinde bu
lunduran vatandaşlarımızın, şimdiden bunu dü
şünerek hareket etmeleri lâzımdır. Fuzuli mu
ameleleri orta yerden kaldırıyoruz, ifraz yapan 
insanları uyarıyoruz. 

Önemli bir konuya da Sayın Alaca işaret et
tiler ve dediler ki; «Zilyedlikler : Kullanılan 
ve tapuda kayıtlı olmayan gayri menkullerin 
devir ve temliki hakkında bir... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Ben 
«... temlik» demedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bir dakika 
efendim, bir dakika, takdim edeyim de... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Siz yörük 
sırtından kurban kesiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla)— Sayın Baş-

I kan... 
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BAŞKAN —Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Ben hatiple
re hiç sataşmam, âdetim değildir. Yalnız bazı 
arkadaşlarımız sözümü keser mahiyette, el - kol 
işaretleri yapıyorlar. Müdahale etmenizi rica 
ederim. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi rica ede
ceğim, bu davranışları bırakalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — «Tapuda ka
yıtlı olmayan sahipli arazinin tümünün veya bö
lünen bir kısmının zilyetliğinin devrinde de 
21 nci maddenin öngördüğü hallerin saklı tutul
ması bakımından birinci fıkra hükmü uygula
nır.» diyor. . Bunu arkadaşlarımız iyi anlaya
mamışlar, belki de 'iyi ifade edilmemiş. Bir de
fa, bir tabı hatası var. Bu 21 nci madde de
ğildir; tasarının 20 nci maddesidir. O maddeyi 
okuyorum. Bunu da düzeltmek için bir takrir 
takdim ettim. 

«Madde 20. — Toprak ve Tarım Reformunda 
kamulaştırmaya tabi tutulacak tarım arazisinde 
sahiplerine bırakılacak arazinin azamî hadleri, 
değişik iklim bölgeleri ve arazi nitelikleri ile 
tarım türlerine göre Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda tayin ve tespit edilecektir.» Doğru
su budur. Bu tabı hatası, arkadaşlarımızı yan
lış beyana sevk etmiştir. 

Diğer taraftan önemli olan bir konu da; mül
kiyet hakkı mutlaktır. Sayın Alaca'nın dediği 
gibi, tapu sicilinin gerek dünyada, gerekse mem
leketimizde tarihi seyri bakımından geçirdiği 
birtakım istihaleler vardır. Bugün, tapuda ka
yıtlı olan gayrimenkuller şahıslara aidolmak ve 
özel mülkiyet konusu içinde bulunmasına rağ
men, tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin 
maalesef % 60 - 70 civarında olduğu yetkililer 
tarafından ifade edilmektedir. Gerek Medeni 
Kanunumuzun sisteminde, gerekse takarrür et
miş olan Türk Yargıtayının içtihatlarında bu 
konu aydınlığa kavuşturulmuştur. Medeni Ka
nunun 639 ncu ve Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesinde yazılı unsurları haiz olan herkes, 
tapuya tescil edilmeden dahi, bu gayrimenkulle-
rin sahibidir ve bu zilyetlerine tapuda kayıtlı 
gayrimenkullerin sahipleri gibi bir mutlak hak 
verir; bu bir aynî haktır ve aynî hakkın devrin
deki esaslara tabidir. 

Şu halde, tapuda kayıtlı olmayınca, satış na
sıl olacak? 

Tapuda kayıtlı olan gayrimenkullerdeki gibi 
Tapu Sicil Muhafızının önüne gidecek ve takrir 
vereceksiniz, resmen intikali yapılacaktır. Aynî 
hak var. Tapuda kayıtlı olan gayrimenkullerin 
sahiplerine tanıdığı hak kuvvetinde bir aynî 
hak var; tapuda kayıtlı değildir. Bizim mem
leketimizin gerçekleri gözönünde tutularak, bu 
gibi devir ve temliklerin haricen yapılabilmesi 
hususu teamül haline gelmiş ve hukukileştiril-
miştir. Böyle devir ve temlikler olabilir ve bun
lar geçerlidir. Burada, arazinin küçülmemesi, 
parçalanmaması, rezervin azalmaması, daha baş
ka bir deyişle, ta,pulu gayrimenkullere ne gibi 
tahdit konmuşsa, aynı kuvvette olan tapuda ka
yıtlı olmayan, özel mülkiyet konusu dahilinde 
bulunan gayrimenkullere de aynı tahdit konmak 
istenmiştir. Bunu bu şekilde açıklığa kavuş
turmuş oluyorum. 

Sadece bir takririmiz var : Tabı hatasına 
ait olan, 21 nci madde yerine «20 nci madde» 
şeklinde düzelttik Keyfiyeti takdirlerinize say
gı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Sadi Binay'm, 
buyurunuz efendim. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Kanaatimce, zıt tartışmaların bir kısmı, 
Toprak ve Tarım Reformunun gerektirdiği ta
rım arazisi ölçülerinin henüz kesin olarak belli 
olmamasından ileri gelmektedir; ki bu da Ana-
toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısında 
gözükecektir. Bendeniz de bu 21 nci maddenin, 
20 nci madde olarak düzeltilmesi gerektiğine 
işaret edecektim. Komisyon Başkanı bizi bu ko
nuda aydınlatmış oldular. 

Muhterem arkadaşlar; taibiatıyle bir kanu
nun, hele bu derecede önemli ve Anayasanın 
üretimi artırmak, topraksız veya az topraklı 
muhtaç çiftçiye toprak dağıtımını öngören 37 
nci maddesine göre, çıkarılması gerekli olan bu 
kanun tasarısının üzerinde elbette çeşitli tartış
malar olacaktır. Ancak, şu mukaddes çatı için
de, hepimiz komünizme karşı olduğumuza ve 
komünizm ile mücadelede birleştiğimize göre; 
ordusu ve milletiyle bu doğrultuda elimizden 
gelen çabayı harcadığımıza göre; hükümetin ve 
'Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün şu 1,5 yıldır gös-

— 640 — 



M. Meclisi B : 127 14 . 7 . 1972 0 : 1 

terdiği gayretler de bu doğrultuda olduğuna 
göre, konuyu tekrar burada çeşitli şekillerde 
ele almamak lâzım geldiği kanısındayım. Çün
kü bu, asgarî müştereklerimizin en başında ge
len bir konudur. 

'Muhterem arkadaşlar; gayemiz, bu derece 
mühim bir kanunun en iyi bir şekilde çıkarıl
ması ve bilhassa tatbikatta vatandaşlar arasın
da anarşiye, kavgaya ve birbirlerine ebedî düş
man, kan davası düşmanlığı haline getirecek 
vakalara duçar etmeme çabasında olacaktır. 
Bu konuda Türkiye'de böyle bir kanun ilk de
fa çıkarıldığına göre, birtakım eksiklikler, tat
bikatta birtakım aksaklıkların olacağını şahsen 
sanıyorum. Ama, ümitle temenni ederim ki; 
bunlar son derecede az ve cüz'i şeyler olsun ve 
vatandaşlarımız birbirine düşmesin. Anayasa
mızın da işaret ettiği, mülkiyet hakkına azamî 
derecede saygılı olalım. Kanun, memleketin 
üretimine, memleketteki işsizliğin giderilmesine 
azamî derecede yardımcı olsun. 

Muhterem arkadaşlar; hükümet teklifinde, 
bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra «devir, 
temlik ifraz, taksim hakları; devir temliğin, 
ifraz ve taksimin sınırlandırılması bahis konu
su olmuş. Değerli çalışmalar yapan geçici ko
misyon bunu tasarının Bakanlar Kurulunca, 
Meclise sevk tarihi olan 7 . 2 . 1972 tarihi ola
rak uygun görmüş. 

Arkadaşlar, Toprak ve Tarım Reformunun 
koalisyon hükümetleri zamanından, hatta Şa
hin tasarısı diyoruz, o zamandan beri üzerinde 
konuşulmaktadır. O zamandan beri Tarım Ba
kanlığınca çeşitli tasarılar hazırlanmıştır, ki
misi Bakanlar Kuruluna gelmiş orada kalmış
tır, kimisi bakanlığın arşivinde kalmıştır. O ba
kımdan yani 1963'den beri bahis konusu olan 
fbir konuda, 7 . 2 . 1972 tarihinden sonra ya
pılacak ifraz,, taksim veyahutta devir temlik 
işlemlerinin geçersiz sayılması bence fuzuli bir 
şeydir. Yani kanunun çıktığı tarihten itibaren 
geçerli olması kabul edilebilirdi; sebep de ara
dan, 1963'den 1972'ye kadar tam 9 yıl gilbi bir 
zaman geçmiştir. Diğer taraftan, tabiî 4785 sa
yılı ormanların devletleştirilmesine ait olan 
kanun da bahis konusu oldu ve tatbikatta gö
rüldüğü Veçhile tapu sicil muhafızları bu şekil
deki arazilerin elbette haneyi mahsuslarına 
şerh vereceklerdir. Ama Türkiye'deki arazilerin 

% 60'ı tapusuzdur. Kadastro ne kadar noksan-
sa tapu işlemleri de o kadar noksandır ve bu 
sebeple de Yargıtay İçtihatlarında zilyedlik ay
nî bir hak olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
arazilerin % 60'ma tapuda, tapu sicilinde böy
le bir şerh vermek mümkün olmayacaktır. 

Onun dışında arkadaşlar şurada bir fıkrada 
nazarı dikkatimi çeken bir hususa işaret etmek 
istiyorum : «İlgili bakanlık veya bakanlıklarca 
tarım dışı amaçlara tahsisi uygun görülen ara
zi hakkında, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın...» de
niyor. Arkadaşlar, Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığını burada zikretmek kanaatimce 
fuzulidir. Çünkü bu müsteşarlık havada veya 
askıda değildir, mutlaka bir bakanlığa bağlı 
olacaktır. Sadece «ilgili bakanlık» deyimini kul
lanmak yeterlidir. Netekim kanunda tarım ara
zisi deyiminin kullanılışında, tarifinde ameliras-
yon diyerekten bir yabancı kelime konmak za
rureti hâsıl olmuştur, hükümetçe ve bu bizden 
geçti. Maalesef bu da son derece, bunun gibi, 
fuzuli bir tabir olmuştur. Yine burada işaret 
etmek istiyorum Türkiye'mize asırlardan beri 
tarım yapılmaktadır, tarım arazisi vardır. Bu 
tarım arazisinin tanıtımı maalesef bu kanunda 
ilk defa karşımıza gelmiştir. Sanki şimdiye ka
dar tatbikatta ve mevzuatta tarım, arazisi hiç 
tanımlanmamış gibi. Bu da kanunun yahutta 
bugüne kadar geçen tatbikatın bir eksiği ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu normlar daha 
doğrusu ölçüler belli olunca durum bir sarahat 
kazanmış olacaktır. Yine geçici komisyon ka
nımca büyük iş yapmıştır. Devir temlik, ifraz 
ve taksim hükümet teklifinde bir madde de zik
redilmiş ve bir madde de ele alınmıştır. Halbu
ki devir temlikle, ifraz ve taksim hakları ko
misyon değiştirisinde yerinde olarak ikiye bö
lünmüş ve böylece kanunun daha vazıh olma
sı, daiha anlaşılır halde mütalaa edilmesi, tatbi
katta daha kolay işlem görmesi sağlanmıştır. 
Tekrar ediyorum bütün gayemiz memlekete, 
millete ve nüfusumuzun büyük kitlesini teşkil 
öden çiftçiye, köylüye, köylü yararına iyi bir 
kanun çıkarmaktır. Onun dışında muhterem ar
kadaşlar elbette burada birtakım tartışmalar 
yapacağız, fakat bütün bunların sonucunda 
kimsenin, hiç bir vatandaşımızın mağdur edil-
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memesi ve ileride kimsenin en mukaddes hak I 
olan mülkiyet hakkından yani mülk edinmek
ten korkmaması lâzımdır. 

Bir temennimi de işaret etmek istiyorum. 
Tarım arazilerinin verimi düşürecek derecede 
hiç bir şekilde taksime uğramaması, daha doğ
rusu verimi düşürecek şekilde küçültülmemesi 
lâzımdır. Onu, inşallah nasibolursa, bu ölçüle
rin konuşulması sırasında şahsen kendi görüşü
mü arz etmek istiyorum. Hepinize teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

!Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin müzakeresinin kifayetini 

arz ve teklif ederim, 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinde bahis konusu 

7 . 2 . 1972 tarihinin 20 . 7 . 1971 olarak de
ğiştirilmesini öneriyorum. Saygılarımla. 

İçel 
Turhan özgüner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
öntedbirler tasarısının 7 nci maddesindeki 

7 . 2 . 1972 tarihinin hükümet tasarısındaki 
gibi 14 . 8 . 1971 olarak değiştirilmesini öne
ririm. 

İstanbul 
fReşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrasındaki 

«Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu bakanlığın» tabirinin «ilgili 
bakanlığın» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bilecik 
Sadi Binay 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve tarım reformu öntedbirler kanun 

tasarısının 7 nci maddesinin son fıkrasında 21 
nci maddeye yapılan atıf hükümet tasarısı ile 
komisyon değişikliği arasında çelişkilidir, bas- | 

ki hatası vardır. Doğrusu 20 nci maddeye atıf 
yapılması ile sağlanmış olacaktır. Bu nedenle 
maddedeki 21 nci maddeye yapılan atfin 20 nci 
madde olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
İsmail Hakkı TeMnel 

05 No. lu Geçici 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine 
göre işleme koyuyoruz. 

(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmıyorlar, önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

IBAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyorlar, önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — . 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyorlar, önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. 
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MUSTAFA KUBİLÂY ÎMER (Konya) — 
önergeyi anlayamadım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim «Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu» teri
mi yerine «ilgili bakanlığın» terimi konsun di
yor Sayın Sadi Binay önergesinde, konu bu. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyor, önerge
yi tasviplerinize sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Geçici Komisyon Başkanı ismail Hakkı Te-
kinel'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu madde numaralarının de
ğişmiş olmasından mütevellit" bir hatanın dü
zeltilmesidir. Esasen res'en de nazara alacağı
mız bir husustur. Yine de 109 ncu madde gere
ğince Genel Kurulun tasvibine sunmamız ikti
za ediyor. Hükümet ve Komisyonun bir diye
cekleri yok, kendi önergeleridir. Tasvibinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 21 
in 20 olarak düzeltilmesi hususu kabul edilmiş
tir. 

Başka önerge yok, 7 nci maddeyi bu 20 ra
kamının düzeltilmesi şeklinde Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 7 nci madde bu rakam tashihi ile ka
bul edilmiştir. 

'Devletçe dağıtılmış olan bazı arazinin devir 
ve temlik edilmemesi ve arazi dağıtımının dur
durulması : 

Madde 8. — 4753 sayılı Çiftçiyi Tonraklan-
dırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve 
Bahçıvanlık Okulları hakkındaki kanunlara 
dayanılarak dağıtılan tarım arasisi, Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar devir ve temlik edilemezler. 

4753 sayılı Kanun ile 28 . 2 . 1957 tarih ve 
8751 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Nizamna
mesi hükümleri gereğince çiftçilere yapılan 
toprak dağıtımı durdurulmuştur. 

Ancak, 18 No. lıı dağıtım cetvellerine göre 
24 . 5 . 1971 talihinden önce ilgili valilikçe 
onaylanmış dağıtım işleriyle, evvelce yapılmış 
dağıtımların Danıştay, mahkeme ve idarî karar
lar gereğince tashih ve ıslah işlemlerine devam 
olunur. 

(BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İsmini kaydettirmiş olan Sayın özgüner var. 
Başka söz isteyen var mı? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sarfınazar 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim sarfınazar edi
yorsunuz. Değiştirge önergesi var; başka söz 
isteyen sayın üye yok. önergeyi okutuyorum. 

ISayıri Bıaşkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 8 nci maddesi

nin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. Gerekçesi sözlü 
olarak arz edilecektir. 

Trabzon Kayseri 
Ahmet Şener Mehmet Yüceler 

«4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık 
Okulları hakkındaki Kanunlara dayanılarak 
dağıtılan tarım arazisi Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu yürürlüğe gireceği tarihi takibe
den altıncı ayın sonuna kadar devir ve temlik 
edilemezler.»1 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek için bu
yurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 8 nci maddeye şu ibareyi 
ilâve ettik : «Tarihi takibeden 6 nci ayın sonu
na kadar devir ve temlik edilemezler» dedik. 

Aslında bu Anatoprak Reformu Kanunun
da vardır. Yani orada buna ait tedbir getirili
yor. Yalnız bu tedbirlerden bütün gayemiz; bu 
kanunun anagayesi; envanteri tespit etmek, 
tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek ve 
bu kapsamın dışına çıkarılması gereken bazı 
araziler varsa onları da önlemektir. Bunlardan 
bir tanesi budur. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık 
Okulları hakkındaki kanunlara dayanılarak da
ğıtılan tarım arizisi, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun yürürlüğe gireceği tarihi takibeden 
6 nci aym sonuna kadar devir ve temlik edile
mezler. Söylemişiz... 

'Sayın Komisyon ve Hükümet buna katılmı
yorlar. Aslında bu öntedbirler Kanunu - defa
larca Sayın Komisyon Başkanı ve bütün arka-
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daşlar tarafından da ifade edildiği gibi - Ana-
toprak ve Tarım Reformu Kanununu ile müza
kere ve tedvin edilmiş olsaydı en iyi şekli alır
dı; ama bir talihsizliktir, bu kanun daha önde 
getirilmiş, tedbirler alınması gerekiyor; doğru
dur. Anatoprak ve Tarım Reformu Kanununu 
getirilemediği için bu gibi aksaklıklar ortaya 
çıkıyor. Bunları ileride kendilerine yardım et
mek için söylüyorum; ama anlaşılmayan bir 
konu vardır, beni mazur görsünler, bugün bir 
fikre sahJbolunuyor, ertesi gün fikir değişiyor. 
Böyle olunmamalıdır. Toprak Reformu yapılır
ken prensiplere ve alman tedbirlere, Toprak 
Reformu stratejisine ve ilkelerine sadık kalın
ması gerekir. Başka çare yok... Orada alınması 
gereken tedbirler tadat edilmiş, Resmî Gazete
de ilân edilmiştir. Hükümet, «Efendim öteki 
hükümet zamanında alınmıştır» diyemez. Çün
kü bunun tadili için 91 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine göre hükümet yeni bir kararname 
çıkarmamış, tadil de etmemiş, ortadan da kal
dırılmamış; bu ilkeler orada mevcuttur. Bu 
ülkelere göre Hasan'ı darıltmayalım. Veli'yi da
rıltmayalım... Efkârı umumiye, kamuoyu anla
dık; ama bugün böyle tedbirlerle bunun iyi bir 
netice vereceğine kanii değilim. 

ıSaym Başkan, bu konuda söylenecek çok 
söz olabilir; ama biz bu kanunun biran evvel çı
karılması konusunda gayret ettiğimiz için, bü
tün Meclis de bu gayrette olduğu için, mücme-
len izah etmiş bulunuyorum. 

(Bu önerge kabul edildiği takdirde - benim 
kanaatime göre - zararlı bir madde haline ge
tirmez onu. Bir fıkra eklenmiş, hatta 2 - 3 tane 
kelime eklenmiştir. Takdir Yüksek Meclisin
dir. 

iSaygılar arz ederim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Bir hususu ifade edebilir miyiz? 
BAŞKAN — Buyurun. 

İDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Şimdi efendim, bu önergenin zararı yok. Yalnız 
Anakanun tasarısında ilgili bir madde getiril
miştir. Şimdi Anakanun tasarısında o madde 
durduruyor, burada da bu durduruyor. Bu yüz
den katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılma

dıklarını ifade ettiler, önerge sahibinin izahatı 
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I dinlendi, önergeyi Genel Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

8 nci maddeyi okunmuş bulanun haliyle Ge
nel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
9 ncu madde ile ilgili bir önergemiz olacak?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergede 
9 rakamının tadili mi isteniyor, kastedilen hu
sus ne?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Müsaade eder
seniz önerge okunduktan sonra bir maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu maddenin okunmasına ön 
mesele mi oluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet efen
dim. Maddenin okunmasına lüzum yok. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu öritedbirler kanun tasarısının 9, 10, 18 ve 21 
nci maddeleri Tapulama Kanunuyla ilgili bu
lunmaktadır. Kanun tekniği yönünden bu mad
delere yürürlük maddelerinden önce yer veril
mesi ve madde numaralarının buna göre tanzi
mini ve görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
55 numaralı Geçici 
Komisyon' Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Buyurun izah edin efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Takririmi izah için söz aldım. Esasen daha 
evvel bu konuda izahat vermiştim ve Yüce Mec
lislerimizin tasvibine de iktiran etmişti. 

'Şimdi bu tasarıda 2 türlü hüküm var : 
Birincisi; münhasıran Toprak ve Tarım Re-

J formunun öntedbirlerine taalluk eden hüküm-
I ler, 

Diğeri de; bir genel kanun olan 766 sayılı 
I Tapulama Kanununda yapılan değişiklikler. 
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-Kabul ettiğiniz sistematiğe göre, - eldeki me
tinde bu yok - 1 nci amaç maddesinin başına; 
«Birinci dönüm» ve «Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedbirlerine ilişkin hükümler» başlığını da 
kabul etmiştik. 

Şimdi bunların teselsül etmesi lâzım. Bu te
selsülün temini için de Tapulama Kanununa ta
alluk eden hükümlerin, Tedbirler Kanununa 
taalluk eden hükümlerin bitiminden sonra yü
rütme ve yürürlük maddelerinden önce nizam-
lanması gerekiyor. 

Bu itibarla tasarının, Tapulama Kanununun 
33 ncü maddesini tadil eden 9, yine bu tadile 
uygun olarak Tapulama Kanununun geçici 3 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasını tadil eden 10 
ve yine Tapulama Kanunu ile ilgili olarak 18 
ve 21 nci maddelerin bir çerçeve madde içeri
sinde uygulayıcının emrine sunulmasında fay
da var. Uygulayıcıyı tereddüte düşürmekten 
kurtarmak için bu sistematiği takdim ediyoruz. 
Bu teklifi kabul ettiğiniz takdirde 9 ncu mad
deyi şimdi konuşmayacağız, 10 ncu maddeyi de 
konuşmayacağız, tasarının 11 nci maddesinin 
müzakeresine geçeceğiz. Bu 11 nci madde, 9 ncu 
madde olarak tasarıda yer alacak ye bu madde 
numaraları da teselsül edecektir. Tapulama Ka
nunu ile ilgili olan maddelere geldiğimizde bir 
başlık atacağız; «İkinci Bölüm, 766 sayılı Ta
pulama Kanununda yapılan değişiklikler» diye
ceğiz ve buradaki hükümleri aynen o bölüme 
intikal ettireceğiz; uygulayıcıya kolaylık te
min etmek ve yanlış anlamaları önlemek ama
cıyla... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
ISaym Şener, lehinde mi yoksa aleyhinde mi 

konuşacaksınız? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde... 
'BAŞKAN — Sayın özgüner?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Aleyhinde... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

ISaym Komisyon Başkanı arkadaşımızın ver
diği önergeyi karışık olmasına rağmen anla
mamak mümkün değildir. Komisyonda bu 766 
sayılı Kanununun 33 ncü maddesini," bu kanu
nun içinde mütalâa ederek, başka bir kanunun 
bir maddesini oradan kopardık, bu kanunun içi
ne getirdik, bu kanunun hükümleri içinde bunu 

değiştirdik. Zaten noksanlıklar buradan çıkı
yor. Şimdi hukukçu arkadaşlarımız ve hüküme
ti temsil eden Sayın Bakan arkadaşımız; «efen
dim, bu yapılır» diyebilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, benim orada söyle
miş olduğum gerekçeler şimdi ortaya çıktı. De
dim ki, «Bu maddeyi başka bir kanundan aldık 
bu kanunun içine soktuk, burada tadil ediyo
ruz» 

Şimdi Sayın Komisyon Başkanı bir önerge 
vererek; «uygulayıcının önüne geldiği zaman 
bir tablo haline getirelim, 9, 10, 11, her ne ise 
bir çerçeve madde şeklinde kanuna koyalım, on
dan sonra da bunları değil de şimdi öteki mad
deleri görüşelim» diyor. 

iSaym Başkan, bunu eğer böyle yaparsak, 
ileride görüşülmekte olan bu Tedbirler Kanu
nunun zabıtları okunduğu zaman okuyacak 
olanİar da aynı şekilde ortada hiç bir şekilde 
doğru bir nizam göremeyeceklerdir. Neden?.. 
Bıraktık şimdi 9, 10, 11 nci maddeleri, 12 nci 
maddeden başlayacağız, bundan sonra bunu bı
rakacağız yeniden bu maddeyi müzakere edece
ğiz... Değişebilir. Kanunun asıl noksan tarafı 
demek burada. 

ıSayın Komisyon Başkanı Komisyonda yap
tırmış olduğu hatayı şimdi düzeltmeye gayret 
ediyor. Olmaz... Zaten hata orada başlamıştır. 
766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü madde
sini aldı getirdi bu kanun içinde değiştirdi ve 
ondan sonra buna bağlı bulunan maddeleri aşa
ğı doğru kaydırdı. Uygulayıcı aldığı zaman 
göremeyecek Doğru... Hatta tereddüte düşecek. 
Çünkü buna bağlı olarak daha bir çok husus
lar da Tapulama Kanunu tatbikatımda çıkacak
tır; ama şimdi diyoruz ki, bunu biz Komisyonda 
yanlış yaptık, şimdi alalım bir çerçeve madde 
haline getirelim ve bunu düzeltelim. 

ISaym Başkan, bu önergenin aleyhindeyim; 
Grup olarak... 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; 
Bir Hanun tedvin ederken şüphesiz sistema

tiğe dikkat edilir. Hakikaten önerge ilk görü
nüşü itibariyle kabule şayan bir görüntü içeri
sinde; ama neden karşıyız onu belirteceğim. 

Şimdi «Kabule şayan görüntü» dediğim şu: 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinin de-
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ğistirUmesi bahis mevzuu; 9 ncu madde olarak 
tedvin ediliyor. Yine 10 ncu maddede Tapulama 
Kanununun geçici 3 ncü maddesinin 1 nci fık
rası tadü ediliyor. Keza 18 ncu maddede 766 
sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü ve geçici 
3 ncü maddelerini değiştiren bu kanunun 9 
ve 10 ncu maddeleri bahis mevzuu ediliyor. 21 
nci maddede de Tapulama Kanununun 37 nci 
maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıl
ması bahis mevzuu ediliyor. 

Şimdi hakikaten bunlar 766 sayılı Kanunla 
ilgili olduğu için, bunları bir araya getirelim 
ve bir bölüm olarak sistematiği daha isabetli 
bir şekilde gözönünde tutarak kanunu öyle ted
vin edelim deniyor. 

tik bakışta isabetli görülen bir önerge; ama 
neden karşısındayız? Karşısındayız, çünkü; biz 
bu tasarıdaki 9 ncu madde, 10 ncu madde, 18 nci 
madde ve 21 nci maddenin gereksiz olduğu ve 
tasandan kaldırılması iddiasını 55 sayılı Ko
misyondan beri yapmaktayız. Neden yapmakta
yız? Çünkü özel bir kanun ile diğer bir özel ka
nun değiştirilemez, tadil, edilemez arkadaşla
rım. Biz yaptık da oldu.. Biz yaptık da çok 
oldu bu Mecliste; ama yanlış bir uygulamayı 
hâlâ inatla bu kanunda da yapalım, öbür ka
nunda da yapalım; bu tatbikatçıya kolaylık 
sağlar. Yok arkadaşlarım.. Tatbikatçı o zaman 
önündeki bir kanunu uygulama safhasında o 
kanundan sonra çıkmış olan bütün kanunları, 
o kanunla ilgili görünmemesine rağmen, gerek 
kanunların isimleri, gerek matlabları itibariyle 

s ilgili olmamasına rağmen, ayrı ayrı tetkik et
mek zorunluğundadır. Uygulayıcıya kolaylık 
değil, zorluk temin eder. 

Bu bakımdan, 9 ncu madde ile kalkalım 
biz, Tapulama Kanununun 33 ncü maddesine 
çengel atalım, onu değiştirelim. 10 ncu madde 
ile geçici 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasını ta
dil edelim, başka maddelerle başka bir kanunun 
diğer bir maddesini tadil edelim. Niye arkadaş
lar? 

766 sayılı Kanunun değiştirilmesi icabeden 
yahutta bazı maddelerine ilâveler yapılmak 
icabeden durum var ise, o kanunlarda gerekli 
değişiMiğe lüzum görürsek teklif veya tasarı 
olarak Yüce Meclise getiririz, buradan geçire
biliriz. 

Elimize fırsat geçmişken şimdi aklımıza ge
lecek bütün kanunlarda az veya çok ilgisi var 

diye değişiklik yapmak, kanun tedvini bakı
mından, sistematiğe uygun hareket etmek isa
beti, görüntüsü arkasında, aslında kanun yap
ma tekniğine aykırıdır. Kanun yapma tekni
ğine o derece aykırıdır ki, hele bu böylesine alı
şılır gidirilrse, bundan evvel de bazı böyle çen
gel atmalar oldu, Yüce Meclisten çıkan kanun
ların bundan sonra bir isim altında toplanması 
değil, daha çok dağınık olmasına sebebolur. 
Böyle isabetsiz bir davranışı, bir ölçüde, tas-
vibetmiş görünmeye taraftar olamıyoruz, öner
gede bahis konusu olan maddelerin ayrı bir bö
lüm halinde toplanmasına değil, esasen tasan
dan çıkarılmasına içtenlikle taraftar olduğumuz 
için önergenin bu ölçüde aleyhindeyiz. Bunun 
böyle kabul edilmesini rica eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önergeyi ya tek
rar okutmak, ya da bir açıklama yapmak mec
buriyetindeyim. önergenin son kısmı şu : 

«Madde numaralannm buna göre tanzimi» 
deniyor. Madde numaralarında bir tanzim, bir 
düzeltme istiyor. Kanun tekniği bakımından 
iki bölüm şeklinde mütalaa edilmesini ve bu 
maddelerin bu bölüme uygun bir konuyu ihtiva 
etmediğini ifade etmektedir. Yani sonuç olarak 
demek istiyorum ki; 9, 10, 18, 21 nci maddelerin 
çıkanlması veya onların ilerde müzakere edil
memesi gibi bir durum ve talep yok. 

Ben önergeyi şimdi gördüğüm için bu açık
lamayı yapmak lüzumunu duyuyorum. Arzu 
ederseniz önergeyi tekrar okutmamız kabil. 

Lehinde söz isteyen var mı efendim? Aley
hinde konuşuldu. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Başkanlıktan bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bir madde okunmadan onun nerede yer alabi
leceği mevzuunda verilen bir önergenin müza
keresi eğer Başkanlıkça kabil görülüyor ve 
önerge bu yolda oylamaya tabi tutulacaksa, 
Meclisin bu yolda vermiş olduğu kararlar 
mevcutsa o saman bir diyeceğimiz yok. Ama 
madde münderecatına ıttıla kesbetmeden Mec
lis, şu okuduğunuz şekliyle verilen bir önerge
nin müzakere usulüne uygun olduğuna dair bir 
kanaatiniz varsa önergeyi oylamaya da koya
bilirsiniz.. 
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BAŞKAN — Şimdi, bu önerge muhtevasına 
göre maddenin sadece numaralarını, yer ala
cağı bölümün değişmesi niteliğinde bir önerge. 
Maddenin muhtevasiyle ilgili değil, maddenin 
tadilini isteyen, maddeye ilâve istiyen, tadili
ni istiyen durumda, değil. 8, 10, 18 ve 21 nci 
maddeler yürürlük maddesinden evvel açılacak 
bir bölüm içinde yer alsın, buna göre madde 
numaraları düzeltilsin, müzakere de buna göre 
devam etsin diyor. 

'Sadece madde numaralarının değişmesini is
tiyor. Kanunun getirdiği sistemin birinci bölü
münü de ilk maddede kabul ettiğiniz için, ikin
ci bölüm şeklinde, bir bölüm açmak durumun
da olduğumuzdan, ikinci bölüme, zannediyorum 
bunlar dahil olacak arzusundalar. 

MUSTAFA KÜBİLAY İMER (Konya) — 
Buna lüzum olup olmadığı meselesi. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Madde 
muhtevasına girelim, okuyalım cndan sonra ele 
alınsın. 

MUSTAFA KUBİLAY İMFR (Konya) — 
Şimdi Sayın Başkan, ben anlayamadım. 

Şimdi söyle bir durum var. Bu önerge, bu 
maddeler görüşüldükten sonra da, kanun çık
madan evvel de eğer bir kodifikasyon durumu 
ise ele alınabilir. Ama maddelerin hakikaten 
bu önergede olduğu gibi, bu şekilde ele alınıp 
alınamayacağı, maddelerin müzakeresi yapılma
dan bilinemeyeceğine göre, peşinen bu öner
geyi kabul etmek suretiyle böyle bir durumu 
kabul etmek durumundan dolayı, Başkanlık 
eğer Meclis kararlarında misali varsa oylama
ya gidilebilir, yoksa oya dahi konulmaz. 

BAŞKAN — «Oya dahi konulmaz» diyor
sunuz. 1 nci maddede birinci bölüm diye bir ka
bulümüz oldu efendim, Genel Kurul olarak. 
Şimdi bir ikinci bölüm açacağız. Daha 9 ncu 
maddenin metnine girmeden biı uyarı yapıyor
lar; diyorlar ki, bu birinci bölümle ilgili mad
deler bitsin, sonra ikinci bölüm açacağız, bu 
maddeler de c ikinci bölümün içinde yer ala
cak diyorlar. 

O itibarla, 9 ncu maddenin müzakeresi bu 
maddeler bitince ele alınsın şeklinde madde 
muhtevasına girip, sıradan müzakereyi bozucu 
duruma girmemizi önlemek istiyorlar. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Birinci bölümde yapıldı, ikinci bölümün yine 
nerede yapılacağı, takdimi Meclise ait. 

BAŞKAN — Tabiî Meclise ait. 
Hükümet lehinde söz istemiştir, buyurun 

efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Sa

yın Tekinerin vermiş olduğu önerge kanunun 
sistematiği bakımından çok isabetli bir önerge. 

Bir hususu kısaca açıklamak isterim, ka
nunlarda değişiklik iki türlü yapılır: 

Normal yol. O kanunu değiştirdiğinizi açık
ça yeni bir kanunda belirtirsiniz ve o kanunu 
değiştirdiğinizi bildiren bir başlık altında yeni 
bir kanun çıkarır onu değiştirirsiniz. Bazan 
zaman faktörü çok önemli rai oynar, bundan 
dolayı da o kanunu değiştirmek için ayrı bir 
kanun sevketmek gereği hissedilmez. Onunla il
gili diğer bir kanunu çıkarırken o kanun için 
de, diğer bir kanunun bazı maddelerinin değiş
tirildiğini söylersiniz. 

Bu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde de
ğil bir defa, yüzlerce defa yapümıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde olduğu gibi, dün
yanın bütün ülkelerinde de yapılmış ve uygu
lanan bir usuldür. 

Gaye sade şudur, zaman kazanmak için; 
yeni bir kanun getirmek, daha çok zaman kay
betmeyi önlemek amacıtyle böyle bir değişik
liğe başvurulabilir. 

Biz de özellikle toprak reformuyla, tanım 
reformuyla yakından ilgili olan Tapulama Ka
nununun bu maddelerinin değiştirilmesini iste
dik. Bu neyi sağlayacak? Eümi'îdeki toprak re
zervinin en iyi şekilde artmasını sağlayacak. 

(Ondan dolayı, bizim Hükümet olarak bunu 
getirmiş olmamız teşekkürle karşılanması ge
reken bir noka. Nitekim, Komisyon da bu anla
yış içinde istisnaî olarak başvurulan bu yolun, 
bizin tasarımızda da başvurulmuş olmasını 
memnuniyetle karşıladı. 

Yalnız şu oldu, acaba hakimlerde tereddüt 
hâsıl olur mu? işte bu noktayı önlemek içindir 
ki, Komisyon Başkanı bir önerge verdi, bu 
kanunu iki kısma bölelim dedi. Birinci bölüm, 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbiryeriyle doğ
rudan doğruya üigili olan hükümlere hasredil
sin. ikinci bölüm de, 766 sayılı Kanunun hangi 
maddelerini değişikliğine hasredilsin. Böylece 
tatbikatta yargıç hiç bir tereddüde uğramasın 
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dendi. Bu amaçla getirilmiş bir değişiklik öner
gesidir. Buna katılmak tasarının daha iyi şekil
de kanunlaşmasını temin edeceği için çok isa
betli olur. 

Diğer bir noktayı da kısaca belirtmek iste
rim. Bu önergeyi oylamadan, kabul veya red
detmeden 9 ncu maddeyi okumaya başlarsak, 
Yüce Meclis bir hayli vaktini kaybetmiş olur. 
Onun için bunun şimdiden oylanıp kabul edil
mesi gerekir. Zaten (Sayın Başkanın da söyledi
ği gibi, Umumî Heyet birinci bölümü kabul et
mekle, o zaman niçin birinci bölüm teklif edil
diğini Komisyon Başkanı açılamıştı, ikincinin 
de zaten geleceğini biliyordu. 

ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; sistema
tik bakımdan çok uygun olur Bu bakımdan 
önergeye müzahir olunmasını sayın üyelerden 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi Genel Ku
rulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Önerge gereğince 9, 10, 18, 21 nci maddeleri 
yürürlük maddesibıden önce verilecek numara 
sırasına göre müzakere edeceğiz ve bu madde
leri takibeden, 9, 10'u takibeden 11, 12, 18 nci 
maddeye kadar olan madde numaralarını ona 
göre düzelteceğiz ve müzakereleri de bu yeni sı
ralamaya göre yapacağız. 

Şimdi hu önergeye göre, 11 nci madde, 9 ncu 
madde oluyor, 9 ncu maddeyi okutuyorum: 

Yargı mercii ve usulü : 
Madde 9. — Bu kanunun uygulanması sıra

sında doğacak anlaşmazlıklar adliye mahkeme
lerinde ve basit yargılama usulü uygulanarak 
çözümlenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var anı 
efendim? Buyurun Sayın Özgüner. 

Daha evvel 9 ncu madde diye veya normal 
sıra numarasına göre verilmiş bulunan önerge
leri, bu kabul edilen numara değişikliği esası 
üzerine, ilgili maddeler gelince işleme koya
cağız; önerge sahiplerine duyurmak Merim. 

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

Tasarının numarasını sonra alacağı bu mad
desi, ıbir tek cümleden ibaret; «Bu kanunun uy
gulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar 
adliye mahkemelerinde ve basit yargılama usu
lü uygulanarak çözümlenir» diyor. Hakikaten 
basit yargılama usulüne içtenlikle taraftarız. 

Ancak, «Adliye mahkemelerinde çözümlenir» 
deyimine şüphesiz taraftar olamıyoruz. 

Şimdi Toprak ve Tarım Reformu gibi çok bü
yük bir reformun şüphesiz mahkemelere intikal 
edecek çok meseleleri olacak ve davalar bir hay
li kabarık olacaktır. Bu bir kehanet değil. Bu
güne kadar adliye mahkemelerinin bir hayli ka
barık olan dosyaları birden bire reform uygu
lamasıyla tahammül edilmez bir miktara ulaşa
cak ve mahkemeler içinden çıkamayacağı bü
yük bir ağırlığın içerisinde yıllarca sürmekte 
olan davaları biraz daha geriye itmek mecburi
yetinde kalacaklardır. 

Bu, Toprak ve Tarım Reformunun uygulama
sını yıllarca daha geciktirmek, sürüncemede bı
rakmak demektir. Eğer bu maddeyi aynen ka-
<bul edersek, bugünden bunu âdeta hazırlamış 
olacağız. Ne yapmam lâzımdır? Şüphesiz, adliye 
mahkemelerinden ayrı bu Toprak ve Tarım Re
formundan doğacak ihtilâfları bal ve çözümle
yecek özel mahkemeler kurmak lâzımdır. 

Arkadaşlarım, hakikaten adliye mahkemele
rine bunu bıraktığımız takdirde, basit yargıla
ma usulünü tatbik etsek dahi süratle hiçbir 
suretle istenilen neticeye varabilmek mümkün 
değildir. Adliye'deki davaların adedi bir hayli 
kabaracaktır, özel olarak bu davalarda, ihtisas 
sahibi hâkimler ile ayrı özel mahkemelerde bun
ların hal ve çözümlenmesi yoluna gidilir ise, 
hem sürat bakımından, hem de davaların dera-
cattan geçtiği takdirde bozulmak suretiyle kay
bedilecek zamandan da kazanılmış olacaktır. 
Muhakkak ki bu adliye mahkemeleri deyimi de
ğiştirilerek, Toprak ve Tarım Reformu uygula
masından doğacak ihtilâfların bu işlerle görevli 
özel mahkemelerde görülmesi şeklinde değiştir
mek reformun uygulamasında sürati temin et
mesi bakımından isabet olacağı kanısındayım. 
Bunun böylece kabul edilmesi için önerge de 
takdim edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, şimdi görüşülmekte olan 9 ncu 
madde konusunda ISayın özgüner'in ileri sür
müş olduğu mütalâaların ve bu mütalâalar 
içinde yer alan endişelerin varidolmadığı kanı
sındayım. Çünkü, burada sadece öntedbirler ka
nunu ile ilgili olan anlaşmazlıklar öngörülmek-
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te, onun için bunun adliye mahkemelerinde 'gö
rülmesi önerilmektedir. 

Anakanun tasarısında, Anatoprak ve Tarım 
(Reformu kanunu tasarısında, bu uyuşmazlıklar
la ilgili ayrı bir sistem getirilmekte; o orada 
ele alınacak. 

Henüz özel ve hususî bir mahkeme kurmadı
ğımıza göre, öntedbirler tasarısı ile böyle bir 
mahkeme öngörülmüyor. Hangi mahkemeye bu
nu vereceğiz? Başka hiçbir mahkemeye vere
meyiz. Mahkemeyi kurmadığımıza göre adliye 
mahkemelerinde görülmesi gerekir. 

Zaten bundan doğan uyuşmazlıkların da 
çok büyük rakamlara baliğ olmasına im
kân yoktur. Uyuşmazlıklar olsa olsa ana
kanun tasarısının uygulanması sırasında çı
kar. O zaman da o uyuşmazlıkların süratle 
çözümlenmesi için gerekli tedbirler anakanun 
tasarısında öngörülmüştür; komisyonda bu hu
sus görüşülecektir. 

Bu bakımdan Sayın özgüner'in endişelerine 
katılmıyorum. Zaten başka bir şey yapmamıza 
da imkân yok, meğer ki, öntedbirler kanunu 
içinde özel bir mahkeme kuralım. 

öntedbirler kanun tasarısı içinde böyle 
bir mahkemenin kurulmasına lüzum olmadığı 
kanaatindeyiz. Bu bakımdan endişelerinin biz
ce yerinde olmadığı kanısında olduğumu belirt
mek isterim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen var mı? Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesindeki adliye mah

kemeleri deyimi yerine (özel mahkemeler) de
yiminin kabulünü öneriyorum. 

ıSaygılar. 
içel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Okunmuş bulunan 9 ncu maddeyi Genel Ku
rulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bildirim verme yükümü : 
Madde 10. — Tarım arazilerinin malikleri 

veya malik sıfatıyle ziîyedleri, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden bir ay sonra başlamak 
üzere 6 ay içinde, malik veya zilyed olduMan 
araziler hakkında 13 ncü maddede gösterilmiş 
olan yetkili mercilere bildirim vermekle yüküm
lüdürler. 

Bu bildirimde malik veya zilyedin ad ve so
yadı, yaşı, medenî hali ile arazinin gerçek bü
yüklüğü, işletme ve kullanış şekli ve mülkiyet 
veya zilyedlik hakkı üzerinde bir ihtilaf bulu
nup bulunmadığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu gayri menkullerde mâlik, 
tapusuz gayri menkullerde zilyed tarafından 
vekâlet veya vesayet altındaki kişilerde veli, 
vasi veya kayyım tarafından, müşterek veya iş
tirak halinde mülkiyette temsilci veya hissedar
lardan her hangi birisi tarafından, tüzel kişi
lere ait arazilerde tüzel kişiyi temsile yetkili 
olan kişi tarafından düzenlenerek imza edilir. 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin 
ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi 
işlemlerinin nasıl yürütüleceği, çıkarılacak yö
netmelikle tespit edilecektir. Yönetmelik, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 
çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi ve hare ve resme 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?... Buyurun Sayın tmer. 

D. P. GRUBU ADINA M. KUBİLAY İMER 
(Konya) — iSayın Başkan, kıymetli milletvekil
leri. 

Demokratik Parti !Gruıbu adına, görüşülmek
te olan «bildirim verme yükümü» maddesi mev
zuundaki fikirlerimizi açıklarken, §u hususu ev
velemirde dikkatlerinize sunmak isterim. 

Bu 12 nci madde, ki bilâhare numarası de
ğiştirilecektir, içersindeki atıflarla birlikte mü
teakip iki maddeye de ilgilendiren hususları 
kapsamaktadır. 

Bu arada şunu söyleyeyim: Getirilen tasa
rı ve bu tasarının komisyonda değiştirilişine ve 
getirilen metne neden, hangi şekiller altında 
karşı çıktığımız gün gibi meydanda. Usulî 
yönden dahi birtakım hatalarla dolu olan bu 
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tasan mevzuunda diyebiliriz ki; hani teşbihte 
hata olmaz, hatasız da teşbih olmaz, deveye boy
nun niye eğri, demişler, nerem doğru ki, de
miş. Bu maddenin doğru tarafı, gerek esasta, 
gerek usulde nerede vardır, hakikaten üzerinde 
düşünülecek bir durum... 

«Tanın arazilerinin malikleri veya malik 
sıfatıyle zilyetleri, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden bir ay sonra başlamak üzere 6 ay içe
risin, malik veya zilyed oldukları arazileri hak
kında 13 ncü maddede gösterilmiş olan yetkili 
mercilere bildirim vermekle yükümlüdürler.» 

Maddenin Ibu birinci fıkrasındaki mâlik ve 
zilyedlik mevzuu üzerinde durabilirdik, ama, 
biraz evvel tasanda komisyon değiştirisi olarak 
9 ve 10 ncu maddeler geriye bırakıldığı için zil
yedlik mevzuu ile ilgili bu maddedeki, öbür 
maddelerle ilgili olarak söyleyeceğimiz husus-
lan geri bırakıyoruz. 

Yalnız burada bir hususa dikkatlerinizi çek
mek isterim. Birinci fıkrada, yetkili mercilere 
bildirim vermekle yükümlüdürler, deniyor, ikin
ci fıkrada ise; «Bu bildirimde malik veya zil
yedin ad ve soyadı, yaşı, medenî hali ile arazi
nin gerçek büyüklüğü, işletme ve kullanış şekli 
ve mülkiyet veya zilyedlik hakkı üzerinde bir 
ihtilâf bulunup bulunmadığı bildiriliyor.» de
niyor. 

Muhterem arkadaşlanm, bir kere yetkili 
mercilere verme mevzuu üzerinde durmak lâ
zımdır. Bu yetkili merciin hangisi olduğu 13 
ncü maddede düzenlenmiş; köylerde muhtar
lık, ilçelerde kaymakamlıklara, ilde valiye ve 
Türkiye'de olmayanlar da konsolosluklara bil
dirimde bulunacaklardır. 

Köylerde birtakım bildirimlerin hangi ölçü
lerle yapıldığını, bu memlekette okuma-yazma 
bilenin miktannı, bunun hangi şartlar altında 
doldurulduğunıu, bu arada köylerdeki muhtar
lık seçimleri dolayısıyle köy bünyesi içerisinde 
muhtarla ihtilâf halinde bulunanların da mev-
cudolduğunıu, muhtarlar siyasî partilerce aday 
gösterilmemekle (beraber muayyen partilere 
mensubolduklan için burada birtakım mesele
lerin doğacağı ve bu bildirimlerde bu işin han
gi yerlerde ne şartlar altında götürüleceği açık
tır. 

Okuma - yazma bilmeyenler gerçek büyüklü
ğü bildiren tbildirimde bulunacaklardır; kime? 
Muhtarlığa. 

Gerçek büyüklük mevzuunda gerçeğe aykı-
n beyanda bulunanlar hakKinda 15 günden iki 
aya kadar hapis, 200 liradan 1 000 liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılaoaklan 
hükmü getirilmiştir, mevcut 14 ncü madde ile. 

Gerçek büyüklüğü bildirmeyen, gerçeğe ay
kırı beyanda bulunmuş olacak. Bugün eldeki 
tapuların hangisinin gerçeği ifade ettiğini, şa
yet o yerin kadastrosu yoksa, kimse bilemez. 
Çoğu tapuda hudutlar nazan itibara alınmak 
suretiyle açılan tezyidi bedel, yani miktar artır
ması davalannın asliye ve sulh mahkemelerin
de cereyan ettiğini yakından bilmekteyiz. Bu 
memleketteki birçok tapu Cumhuriyet devrinde 
verilmiş, daha evvelki zamanlarda verilmiştir; 
bunlarda gösterilen miktann gerçek miktar ol
duğunu iddia edebilecek insan zor çıkar. 

Bunun dışında bir de zilyedlikle kullanılan 
araziler var, onlar da bunun içerisine sokulu
yor ve burada vatandaş gerçek beyanda bulun
ma durumuna getiriliyor ve 14 ncü madde ile 
de, şayet beyanı gerçek değilse, cezaya tabi tu
tuluyor. 

Bu, memleketin, milletin sosyal yapısını, rea
litesini bilmemektedir. 

Daha evvel defaatle söylediğimiz gibi, top
rağı ve çiçeği saksıda görenlerin getirdiği bir 
taşandır, bu. «200 değnek vurulsun.» diye hü
küm veren kadıya, «Sen ya dayak yememişsin, 
yahut hesap bilmiyorsun!» diyen davalının, tec-
siye edilenin verdiği cevap herhalde burada da
ha çok haklılık kazanacaktır. 

Okuma- yazma bilmeyen, arada birtakım 
parti ihtilâflannm da mevcudolduğu bir or
tamda bu bir mahzur, (bir yandan da eldeki tapu 
hakikî değeri gösteriyor mu, göstermiyor mu, 
bu ayrı bir mahzur., Diğer taraftan özümleme
lerde teknik eelmanlar dahi birtakım yanlışlar 
yapar, ama bunlar onun gibi de olmayacaktır; 
tapuda çoğu zaman 10 dönüm diye gösterilen 
yerin daha küçük veya bazan da daha büyük 
çıktığı görülmüştür. Demin de dediğ'im gibi, as
liye Iıukuk veya sulh hukuk mahkemelerinde 
teşyidi bedel ve tezyidi miktar davaları bu yüz
den alabildiğine açılmıştır, istimlâklerde tezyi
di bedel, miktar doğru değildir, diye. Diğer tür
lü şekillerde ise miktar tezyidi yönünden dava
lar açılmıştır ve bunların miktan azımsanacak 
şekilde değildir. 
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O halde getirilen bu hükümler hangi ölçüler 
içeris*inde tatbik imkânı bulacak, vatandaş bun
ları hangi ölçüler içerisinde gerçeğe uygun ola
rak bildirecek ve gerçeğe aykırı bildirimde bu
lundun, diye 15 günden 2 aya kadar hangi hak
la ve hangi nasafet kaidesine uyularak bu va
tandaşa csza tertlbedilecek. 

Denilecektir ki; «Efendim, bu durum mah
kemede anlaşılır, kastı olmadığı belirirse o za
man durum değişir.» 

Ama açık bir durum var. Gerçeğe* aykırı be
yanda bulunanlara veriliyor, bu ceza. Üniversi
te hocası olan bir hukuk müellifinin dediği gibi, 
takip edilememekten çok zaman heder olmuş, 
gitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın imer, o bildiri mevzuu-
nun başka maddede yer aldığını her halde bili
yorsunuz. Madde münasebetiyle de zannediyo
rum aynı konuyu tekrar edeceksiniz. Bu zah
mete girmemeniz için belirtiyorum. Bir de mad
de içinde olan fikirlerinize biran önce dönebil-
menlz arzusundayım. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Sayın 
Başkan, dün de aynı mevzu üzerinde görüşleri
mi serd etmiştim zannediyorum. Bu mevzuu is
terseniz usulî yönden, konuşmam bittikten son
ra Mecliste tartışalım. Kanun maddsleri arasın
da irtibat kurulmadan bir kanunun maddesinin 
tetkike tabi tutulup tutulmayacağını düşüne
lim. 

Bizatihi sizi de bu konuda bir hâkim yerine 
koyalım, 12 nci maddedeki bir mevzuda hüküm 
verirken veya burada 11 nci madde durumuna 
gelen hususta cezai bir hüküm verirken siz hük
münüzün içinde 9 ncu maddeden bahsetmeye
ceksiniz diyelim.. Eğer bunlar, hukukî görüş ve 
mütalaaları Meclis ve siz de uygun görüyorsa
nız bir diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın imer, bir yanlış anlama 
oldu zannediyorum, onu demek istemedim. Siz 
beyannamenin verileceği merciin kifayetsizliği
ni, taraf tutacağını, birtakım yeteneklerinin 
kâfi gelmediğini ifade ettiniz. Bende buna karşı 
10 ncu maddede bu mercie ait en küçük bir hü
küm yok demek istedim. Hangi merci verecek? 
O merci hakkında ve o merciin vasıfları hakkın
daki hususlar bir başka maddede müzakere ko
nusu yapılacaktır. O zaman arzu ederseniz o 
merciin değiştirme yolunu takip edersiniz veya 

bu yolda bir önerge verirsiniz, Genel Kurui ka
bul eder. Ben onu işaret etmek İstedim. Yoksa 
elbette atıf yapılan maddeleri izah buyuracak
sınız, ona bir şey dediğimiz yok efendim, yanlış 
anlaşılmasın. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Sayın 
Başkan, madde hakkında konuşmama başlarken 
zabıtlara da geçsin diye fıkraları ayrıca okuyo
rum. Şimdi 1 nci fıkrayı tekrar okuyalım : «Ta
rım arazilerinin malikleri veya malik sıfatıyle 
zilyetleri, bu kanunun^ yürürlüğe girmesinden 
bir ay sonra başlamak üzere 6 ay içinde, malik 
veya zilyet oldukları araziler hakkında 13 ncü 
maddede gösterilmiş olan yetkili mercilere bil
dirim vermekle yükümlüdürler.» 

Şimdi 13 ncü maddeyi bilmeden buradaki 
fıkra hakkında ben kanaatimi, fikrimi nasıl 
serdedebilirim? 

BAŞKAN — Efendim, ben 13 ncü maddedeki 
mercie ait tenkidlerinizin orada mümkün olaca
ğını ifade ettim, başka bir şey söylemedim. 

Buyurunuz efendim. 

M. KUBİLAY İMER (Devamla) — Diğer 
taraftan burada yetkili merciinin tartışılmasını 
istiyorum da onun için bunları söylüyorum. 

Diğer taraftan, «Bu bildirimde mâlik veya 
zilyedin ad ve soyadı, yaşı, medenî hali ile ara
zinin gerçek büyüklüğü, işletme ve kullanılış 
şekli ve mülkiyet veya zilyedlik hakkı üzerin
de bir ihtilâf bulunup bulunmadığı bildirilir.» 
deniliyor. 

Burada birtakım bildirim yükü getirilmiştir. 
Bildirimi de vatandaş yapacak. Bu arazi sa
hibi vatandaş bildirim yükünü yaparken, oku
ma yazma bilmediğine göre (sadece isim ola
rak zikrediyorum. Bu merci vilâyet mi olmalı 
muhtarlık mı olmalı diye üzerinde durmuyorum) 
bunu kim dolduracak? Vatandaşlar arasında 
parti ayrılıkları yüzünden birtakım ihbarların 
mevcudolduğu, muhtarlıklar mevzuunda bunla
rın çeşitli partilere mensubolmalan dolayısiyle 
birtakım çekişmelerin olduğu bir durumda va
tandaş nasıl gerçek bildirimde bulunacak? Bunu 
söylüyorum ve öbür taraftan bu gerçek büyük
lüğü bildirmediği takdirde (1 - 2 madde sonra 
onunla da ilgili hüküm getirilmiş) «15 günden 
2 aya kadar cezalandırılır» diyor. Bunun ger
çek büyüklük mü olması lâzım, başka bir şey mî 
konulacak, bildirdiği midir, hakikate uygun 
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olanı mıdır, yakın mıdır gibi burada bir deği
şiklik yapılması belki lâzımgelecek. 

Biz esasen bu cihetleri komisyon müzakere
leri sırasında defaatle aynı maddenin müzake
resinde orta yere sürmüştük. Ama görüyoruz 
ki, komisyonda ayrı bir müzakere şekli, burada 
ayrı bir müzakere şekli içine girmiş durumda
yız. Esasen komisyondaki müzakerelerle ko
misyon sözcüsü ve başkanının buradaki beyan
ları birbirini tutan hal içinde de değil, bu Mec
liste açıkça görülüyor. Kabul edilen hususlar 
buraya değiştirilerek geliyor. 

O bakımdan bu tasarının hangi ölçüler için
de bir kanun müzakeresi haline geldiğini dahi 
hukuk olarak düşünmek mecburiyetindeyiz, 
özür dilerim. 

«Bildirimler tapulu gayri menkullerde malik, 
tapusuz gayri menkullerde zilyet tarafından ve
kâlet veya vesayet altındaki kişilerde veli, vasi 
veya kayyım tarafından müşterek veya iştirak 
halindeki mülkiyette temsilci veya hissedarlar
dan herhangi birisi tarafından, tüzel kişilere ait 
arazilerde tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişi 
tarafından düzenlenerek imza edilir.» 

Vilâyet mevzuunu anlarım, baba evlât müna
sebeti, vekâlet mevzuunu da anlarım, vesayet 
müessesesini de biliyoruz. Vesayet ve vekâlet 
müesseselerinin köylerde noter senedi de olma
dığına göre, mahkemeler noterden olmasa dahi 
köylerde verilen vekâleti kabul ettiklerine göre, 
köylerde bir vekâlet ve vesayet durumunun he
le bu mahkemelere de intikal etmemişse hangi 
şartlar altından işleyeceği, vekâlet ve vesayet 
alanların bu bildirimler dolayısıyle gerçeğe ay
kırı veya vesayeti altındakinin vekili bulunduğu 
hakkında doğru bir beyanda bulunduğu iddiası 
ile bir bildirim de hazırlayıp imzası ile verse, bu
rada gerçeğe aykırı beyanda bulundun diye bu
nu da mesul duruma getireceğiz. Yani köydeki 
vekâlet ve vesayet sahibinin biraz evvelki fıkra
lardaki durumunu yine gözönüne almak mecbu
riyetindeyiz. 

Dördüncü fıkrasında ise: «Bildirimlerin şekil 
ve muhtevasına ilişkin ayrıntılar ile bildirim ve
rilmesi ve incelenmesi işlemlerinin nasıl yürütü
leceği, çıkarılacak yönetmelikle tespit edilecek
tir. Yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 1 ay içinde çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi ve harç ve resme 
tabi değildir. 

Resim ve harca tabi olmama mevzuu umumî 
bir düşünüş ve kanaattir. Bu fıkra bir hukuk 
prensibi olarak hangi kanunda, hangi maddede 
bulunursa bulunsun, bu şekilde bir kamu ya
rarı meselesi mevzuubahis ise, buradaki vergi 
ve resimden muaf tutma yerindedir bu bakımdan 
maddenin son fıkrasına bir diyeceğimiz yok. 

Ancak yönetmeliklerle tespit meselesi denili
yor. Son 80 numaralı Komisyondaki kanun bu 
kanunu bekleyici duruma geçtiğine göre, - daha 
evvel de söylediğim gibi, Anayasa kanun duru
muna geçti, iki de bir tadillerle, kanunlar nizam
name durumuna geçti, - yönetmelik denmese de 
getirilen tasarıda, bu hükümler olsa, her halde 
bu son takibedilen hukukî sisteme uygun bir tarz 
getirilmiş olurdu. Çünkü getirilen kanun o ka
dar uzun ve getirilen madde ve hükümler o ka
dar kazustik bir metot içindedir ki, buradaki bu 
fıkrayı da her halde lüzumsuz bulmak lâzımdır. 
Ama aslında kanun tekniğine bu hususun da uy
gun olması gereklidir. Çünkü bir hususun ay
rıntılarının tespiti gerçekten yönetmeliklerle ya
pılır. 

Bu ölçülerle ele aldığımızda, diğer hususlar
da ileriye süreceğimiz fikirlerimizi burada aşağı 
yukarı serdetmiş durumdayız, söylediğimiz gibi 
vatandaşların durumu, memleketin sosyal ger
çekleri bildirim yükü ile ilgili gerek görüştüğü
müz madde, gerekse onu takibeden bildirimle
rin verileceği merciler ve gerekse süresinde bil
dirim vermemenin ve gerçeğe aykırı beyanda 
bulunmanın müeyyidesi hususundaki maddeler, 
bunların hepsi, bu memleketin sosyal gerçekle
rine, bu milletin sosyal yapısına uygun değildir, 
tatbik kabiliyetine sahip değildir. 

Tasarının tümüne karşı olduğumuz gibi, bu 
maddeye de, bu sebeplerle ilintilerini de nazarı 
itibare alarak karşı olduğumuzu parti grubu 
olarak arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan bildirim verme yükümü 

ilk görüşte toprak, mülkiyet, hak, hukuk üze
rinde konuşmalar yapılırken bu biraz hafif gi
bi geldi, milletvekili arkadaşlarıma. Ama, anate-
mel ilkelerden bir tanesi budur, envanteri tespit 
edecek olan madde budur. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon biz ve bü-
I tün Meclis, Planlama, Türkiye hükümetleri veya 
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Devleti varlığımızı bilmediğimiz için yaptığımız 
planların tahakkukunda daima noksanlıklar ol
maktadır. Benim nazarımda bu madde en önem
li bir maddedir. 

Türkiye'de toprak reformu yapılmasa bile, 
varlığımızı bilmek konusunda bu maddenin 
önemi fazladır. Bunu söylerken şunu ifade et
mek isterim ki, okur yazar azlığımız büyük bir 
yaramızdır. örnek olarak da Emlâk Vergisinin 
tahakkuku için elimize bir beyanname verdiler; 
bendeniz başta olmak üzere hangi milletvekili 
rahatlıkla onu doldurabilmektedirler? Ben yapa
madım ve yapamam da, imtihan etseniz bu ko
nudan sınıfta kalırım. 

Çıkarılacak olan yönetmelik, bu bildirimle
ri vermek için çok sade ve kolay doldurulabile
cek şekilde tanzim edilmelidir. Bir köyün öğret
meninin hiç olmazsa rahatlıkla bunları doldura
bilecek şekilde olması gerekmektedir. 

Bu bildirimi Bakanlık Müsteşarı hazırlar ve 
Bakana götürür «efendim bu nasıldır» diye so
rar, o da «canım ben toplantıya gidiyorum, ta
mamdır» der ve ondan sonra bir felâket ortaya 
çıkar. Tatbikat böyle olmaktadır. 

Bu konu çok önemlidir, Sayın Komisyon Baş
kanı da bilirler üzerine toz kondurmak isteme
diğim Vekâletimin envanteri yoktur. Gidiniz 
karşı karşıya oturunuz iki şube müdüründen so
runuz size ayrı, ayrı rakamlar verirler. Umum 
müdürlüklerinki tamamen ayrıdır, istatistik Ge
nel Müdürlüğünün itibar edilmesi gereken resmî 
rakamıdır. 

Bugün Hükümet üyelerinden üç Bakan be
yanat verir, Tarım Bakanı buğday rekoltesi hak
kında bir rakam verir, Ticaret Bakanı verir, bir 
de bakarsınız Ofis Genel Müdürü çıkar o da bir 
rakam verir, fakat bunların hepsi tamamen ay
rı ayrı rakamlardır. Böyle şey olmaz. Bir Hü
kümetin içinde buğday rekoltesi ayrı ayrı söy
lenir, olmaz böyle şey arkadaşlarım. Bu mem
lekette rekolteler böyle tanzim edilmektedir. 

Bugün Tarım Bakanlığının Meyvecilik Şube
sinin rakamları, Tarlacılık Şubesinin rakamları 
oturdukları yerlerden yazılır ve bunları buraya 
getiriniz dediğimiz zaman hemen o defterin or
tasından bir yaprak; «Buyurunuz işte bizim bu 
kadar rakamlarımız». Hayır arkadaşlarım, Nas
rettin Hocanın dediği gibi rakam alınmaz. «Dün
yanın merkezi burasıdır, istersen ölç bak.» misa
li böyle şey olmaz arkadaşlarım. 

Medenî bir çağda, medenî memleketin rakam
ları da mutlaka dünya ölçülerine göre yapılma
sı lâzımdır. Onun için bu madde çok lüzumlu 
bir maddedir, fakat bu madde tespit edilirken 
kolay doldurulabilmeli, kolay cevap verilebilme
li, kolay okunabilmeli. Bu konuda önerge de ver
dik. Biz, görüşülmekte olan maddenin 1 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ediyoruz, ikinci bir defa çıkmamak için şimdi
den arz ediyorum. «Tarım arazilerinin mâlikleri 
veya mâlik sıfatıyle zilyetleri, bu kanun yürür
lüğe girmesinden sonra Bakanlar Kurulu tara
fından tespit ve ilân edilecek bölgelerde, Ba
kanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete ile ilân 
edildiği tarihten itibaren üç ay içinde, mâlik ve
ya zilyet oldukları araziler hakkında 11 nci 
maddede gösterilmiş olan yetkili mercilere bil
dirim vermekle yükümlüdür.» diyoruz. 

Neden ilân edilen bölgelerde bildirim yükü
münü koyuyoruz? Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bütün Türkiye'de bildirim ve
rileceğini kabul edelim. Malumunuz bildirim 
kâğıtları hemen tasnif edilemez, imkân yoktur, 
eleman yoktur, para bulunamayacak. Fakat o 
bildirim kâğıtlarını koyacak yer de bulamayız. 
O kadar fazla olur. Ne oda yeter, ne bina yeter. 

Bir misal vermek isterim. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Sayın Galip Esmer burada. Zan
nediyorum 766 sayılı Kanun çıktığı zaman kat 
mülkiyetiyle ilgili bir husus vardı. Bütçe Plan 
Komisyonunda bu konuyu ben dile getirmiştim. 
Bu ikazım üzerine konu üzerinde ilgi gösterildi, 
kendilerine teşekkür ederim. Fırsat şimdi gel
di, zabıtlara geçmesi için burada da dile getiri
yorum. 

Onsekiz daireli bir apartmanda benim de bir 
dairem var. Bunun için tapuya bildirim vermek 
gerekti. Yetmişilri tane imza attık, o benimkine 
attı, ben onunkine attım. Fotoğraf, planlar fa
lan derken, yığıldı. Kapıcıya verdik o dosyaları, 
götürdük tapuya. Tapuda görevli olan arkadaş 
tanıdıktı, «Aman Ahmet Bey, odalar doldu, ben 
bunları nereye koyacağım?» dedi. Bir açtım 
baktım ki, daha yeni başlandığı halde odalar 
dolmuş. O zaman hemen geldim, söyledik kendi
lerine. Her halde isabetli söylemişiz, hakikaten 
doğru olduğu anlaşıldı ve ortadan kaldırdılar. 
Bir daha ne belediyeden tasdikler ve bilmem 
nereden tasdikler; kat mülkiyetine ait o fuzulî 
evrak ortadan kalkmış oldu. 

653 — 
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Burada da aynı şey yapılabilir. Muhtar ve
recek, kaymakam arayacak. Kaymakam diyecek 
ki, «Koyun şunu deponun bir yerine» Çürüye
cek. Aradan beş sene, on sene geçecek, diyece
ğiz ki, «Getirin bize bu paketi.» Bakacağız ki 
fare bir taraftan yemiş, güveler bir taraftan ye
miş, Kâğıt masrafı falan; bunun altından çık
mak mümkün değildir. 

Kabul edilir, edilmez; arkadaşlara istirham 
ediyorum, «ilân edilecek bölgelerde» kaydını 
koyarak bunu kabul edelim. Bilmiyorum Hükü
met kaç ilde olacağını kabul edecek; ilân edilen 
illerde bildirim yükümü konulur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Diyar
bakır'a gidecek değil ya; Trabzonunki Trabzon' 
da kalacak. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arka
daşım diyor ki, «Trabzon'daki Trabzon'da kala
cak» Doğrudur. Gönül isterdi M, bir ay zarfında, 
bir sene zarfında bu envanter elde edilsin. Fa
kat arz ettiğim mazeretler ortada. Mümkün de
ğil... Şimdi bile bile böyle bir fantazi kanunu or
taya koymaya lüzum yok. O halde, israf ve 
sıkıntıdan kaçınmak için, ve «Devletin yaptığı 
iş sürüncemede kaldı,» denilerek bu konuda 
Hükümete gölge düşürmemek için böyle yap
mak gerekir. Başka çaresi yok. Misaller orta
da. İstatistik Genel Müdürlüğü gayet metociik 
olarak çalışmaktadır belki; fakat lasa bir zaman 
zarfında sonucu vermek imkânına sahip değil
dir o kadro ile. Bu müsteşarlık daha yeni ku
rulacak. Göreceksiniz ki, bu göründüğü kadar 
kolay değildir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; be
nim kanım odur İd: «Baremim şudur, ben şu 
mevkie geldim; artık sade emir veririm; ben 
yalnız projeye bakarım,» demekle Türkiye'de 
işler yürümez. Bakanından, müsteşarından, 
umum müdüründen, mebusundan, en sonda bu
lunan odacı kademesine kadar bu memlekette 
bir misyoner gibi çalışmadıktan sonra hiç bir 
işin yürüyeceğine kani değilim. 

Önergemize iltifat ederseniz faydalı olur ka
naatiyle sözlerime son veriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) •— Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; Türkiye'de
ki tarım arazisinin envanterinin yapılmasını ön-
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gören bu madde olduğu gibi çıkmahdır. Çünkü 
Türkiye'de herkes tapulu olarak sahibolduğu ve 
malik sıfatıyle zilyet olduğu tarım arazisini ay
nı zamanda bildirmelidir ki, Türkiye'de toprak 
reformuna esas olacak toprak rezervi; tarım re
formu kapsamı içinde kalabilecek bütün tanın 
arazisi şahısların beyanıyle tespit edilmiş olsun. 
Bu bir; çok mühim bu. 

. İkincisi: Eğer böyle yapmaz da bir bölgeye 
«Senin bölgende toprak reformu yapacağız, sen 
bildirim vereceksin; başka bölge bekleyecek» di
yecek olursak, diğer bölge, orada çıkacak aksak
lıkları vesaireleri dikkat nazarına alarak, bu ka
nunun lehine veya aleyhtine durumlar ihdas ede
bilir. Binaenaleyh, böyle mahzurları da kaldır
mak ı'çin, su kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren Türkiye'nin her tarafında bu maddenin 
bildirdiği şekilde bildirim yapılmalıdır. Bunun 
çok çeşitli, sayılmayacak kadar faydası olur. 

Aynı zamanda bildirim yapılınca, bir ilçede
ki bildirimlerin dosyası o ilçede kalır. Orada yer 
bulunmaz diye endişeye kapılmanın doğru olma
dığı kanaatindeyim. Bir köy veya mahallede bu
lunan arazinin bildirimi o köy veya o mahallenin 
muhtarına veriliyor. O da mahallin en yüksek 
mülkî amirine veriyor. Yani kaymakamlığa ve
riyor. Bitti... Vilâyetin merkez ilçesindeki de 
valiye veriyor. O halde, yer bulunmaz endişesi 
varit değildir. Nüfus kütüklerine yer bulunmu
yor mu? Bu, nüfus kütüklerindeki hane mikta
rından daha fazla olacak değil ya. Her ilçede
ki tapu defterlerine yer bulunmuyor mu? Ondan 
daha fasla haneyi hais değil ya bu bildirimler. 

O halde muhterem arkadaşlarım, madde ay
nen geçmelidir ki, biz Türkiye'de, gerek tapu
lu gerekse zilyed olarak sabibolunan tarım ara
zisini, bu arazinin sahibinin ağzından ve gön
lünün rızasiyle yaptığı beyan ile hakiki olarak 
öğrenelim. Hakiki durum belli olsun. Biz Tür
kiye'de ne kadar tarım arazisine sahibiz; aynı 
zamanda belli olsun. Bu işin sayılmayacak ka
dar faydaları vardır; tanm reformunun da, top
rak reformunun da elifbası tapulu, tapusuz, zil-
yedlikle elde bulundurulan arazinin, bu araziye 
saibibolan kimseler tarafımdan 'verilen bildirim
le ortaya çıkmasıdır. 

Maddenin aynen geçmesine iltifat buyurul-
masını saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 10 ncu madde

sinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Kayseri Trabzon 

Mehmet Yüceler Ahmet Şener 
Tarım arazilerinin malikleri veya malik sı-

fatayle zilyedleri, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra Bakanlar Kurulu tarafından 
tespit ve ilân edilecek bölgelerde, Bakanlar Ku
rulu kararının Resmî Gazete ile ilân edildiği 
tarihten itibaren üç ay içinde, malik veya zil-
yed oldukları araziler hakkında 11 nci madde
de gösterilmiş olan yetkili mercilere bildirim 
vermekle yükümlüdürler. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re

formu öntedbirler kanunu tasarısının 10 ncu 
madesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ©derim. 

Madde 10. —. 
Fıkra : 1. — Tanım arazilerinin mâlikleri 

veya, mâlik sîfatiyle zilyedleri, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra Bakanlar Kurulu 
karariyle tespit ve ilân edilecek bölgelerde, bu 
kararın Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten 
itibaren üç ay içinde, malik veya zilyed olduk
ları araziler hakkında 11 nci maddede gösteril
miş olan yetkili mercilere bildirim vermekle yü
kümlüdürler. 

istanbul 
ismail Hakkı Tekinel 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler ka

nunu tasarısının 10 ncu maddesinin 3 ncü fık
rasının birinci satırındaki «vekâlet» deyimi bas
kı hatasıdır. 

Bu deyimin «velayet» olarak düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

55 No. lu Geçici 
Komisyon Başkanı 

İsmail Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesi

ne göre okutup işleme koyacağız. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, takriri izah etsinler; altı ayı neden üç 
aya indiriyorlar? 

• GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Ahmet Şener'le benim verdiğim tak
rir tıt atıp aynıdır; birleştirilerek oya sunulma
sını istirham (ediyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Niçin üç aya 
indirilmiş; acaba bunu sorabilir miyiz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, katılıp ka
tılmadıklarını sorayım da; arzu ederlerse izah 
etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılıyoruz. 

Rica edeyim, komisyonu kim temsil edecek
se yerinde bulunsun. 

Sayın Şener, her iki önergenin aynı oldu-
I ğu ifade ediliyor. Birlikte işlem görmesi husu-
I sunda muvafakatiniz var mı? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen-
I dim. 

BAŞKAN — O takdirde okutuyorum. Yal-
I nız, acaba ibare ve terim bakımından fark var 
I mı? 
I AHMET ŞENER (Trabzon) — Hiçbir terim 
I farkı yoktur. 
I BAŞKAN — Sizin önergenizde «Bakanlar 
I Kurulu tarafından» deniyor, orası «Bakanlar 
I Kurulu Karariyle» diyor. Burada «Bakanlar 
I Kurulu» terimi tekrar edilmiyor, «Resmî Gaze-
î tede» diyor . 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-
I kan, müsaade ederseniz arz edeyim. Muhteva-
I sı aynı olduğuna göre o veya öteki oya konur; 
I siz nasıl isterseniz kelimeleri öyle tanzim eder-
I siniz. 
I BAŞKAN — Ben şimdi bunlardan birisini 
I esas alıp oya sunacağım. 
I AHMET ŞENER (Trabzon) Evvelâ 
1 prensibini kabul edelim, ondan sonra esas alır-
I siniz. 
I BAŞKAN — Mutlaka madde olarak birini 
I işleyeceğiz. Şurada görülüyor ki bir kelimede 
1 değişiklik var; o itibarla mutlaka birisini esas 
1 almamız gerekir. 
I Komisyon ikisinin aynı olduğunu söyledi; 
I keza siz de aynı olduğunu söylediniz, ifade et-
I mek mecburiyetindeyiz. 
1 Sayın Tekinel, bazı ibare değişiklikleri var; 
1 ya Sayın Şener'inkine katılacaksınız, onu esas 
I alacağız; veya 'kendi takdim «ittiğiniz önerge-
I nin aynen esas alınmasını isteyeceksiniz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Şe
ner'in takririne katılıyorum. 

BAŞKAN — Bu, sürenin kısaltılması konu
sunda katılış sebebinizi izah edecek misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, kı
saca ifade edeyim. Bu madde toprak ve tarım 
reformunun bütün Türkiye'de uygulanacağı 
esası üzerine düzenlenmişti. Bildirimler de, bü
tün Türkiye'de arazisi bulunan vatandaşlar ta
rafından verilecekti. Halbuki bu., kademe ka
deme uygulanacaktır, bölge uygulaması esası 
anatasarıda kabul edilmiştir, Türkiyedeki bü
tün vatandaşları fuzulî, zamanından evvel her-
hanlgi bir külfet altına sokmaktan kurtarmak 
için bu düzenlemeyi yapmıştık. 

Altı aylık sürenin üç aya inmesi de mevzii 
bir çalışma esasına müstenittir. Yine çalışmalar 
içerisinde, Devlet bütün imkânlarını bu bölge
ye sevk edecektir, tespitler, Devlet yardımıyle 
yapılacaktır. Bu bakımdan bu kısaltmayı yap
tık. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Aleyhinde ko
nuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Mümkün değil, hatta önerge 
sahibinin talebi var, bittiği takdirde şimdi onu 
da ifade edeceğim, kendisine de izah imkânı 
veremiyorum. Çünkü komisyon ve Hükümet ka
tıldığını beyan etti. 

Buyurun Sayın imer. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Efendim, ve

rilen önergelerin birisi Sayın Tekinerin, birisi 
de iSaym Şener'indir. Sayın Tekine! önerge ver
miştir ve komisyon olarak da katıldıklarını be
yan etmiştir. 

Bu, usul yönünden doğru mudur, değil mi
dir? Takdiri ve alınacak kararı Başkanlığa tev
di ediyoruz. Komisyon üyesi olarak takrir vere
ceksiniz, komisyon başkanı olarak da katılacak
sınız. Zapta geçsin diye bunu izah etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın imer, anladım dediğini
zi efendim. Sonuca vardık ya Sayın imer. So
nuca vardık, komisyon, «Sayın Şener'in önerge
sine katılıyorum» dedi. Şu anda Sayın Şener'in 
önergesi işlem görüyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş

kan, İSaym Şener'le mutabakat hasıl ettik. Bu 
3 ayın, tasarıda olduğu gibi 6 ay olarak muha
faza edilmesini istiyoruz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, bu mevzuda... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Söz almadan 
konuşuyor. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Söz alıp almadığımın takdiri size ait değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bana da ait. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ta
lebiniz nedir Sayın İmer? 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Efendim, bir ciheti daha tasrih etmek istiyo
rum. Komisyonun, bu yolda almış olduğu bir 
karar yoktur. Komisyon ıbaşkanı buradaki tak
rire şahsî kanaatiyle katılmıştır. Komisyonu 
ilzam etmez. 

BAŞKAN — Efendim komisyonun katılma
sı veya katılmaması, mevcut metni savunması 
veya savunmaması kendileriyle ilgili bir ko
nudur. Biz, kendilerinden sormaya, beyanlarını 
tespite ancak muktediriz. Onun dışında insiya-
tiıf kendilerine aittir. Komisyon katılmayabilir 
de, katılabilir de. Yahut, çok defa olduğu gibi 
«Takdiri Yüce Meclise bırakıyorum» da diye
bilir. Halbuki, genel olarak, metnin aynen yü
rütülmesi kendisine mevda bir görev. Fakat, 
komisyonu temsil eden arkadaş kendi takdirini 
kullanıyor, başka tür beyanda bulunabiliyor. 
Bu, öteden beri uygulanan bir tatbikat, başka 
türlü yapmaya da muktedir değiliz. 

Sayın Şener'in önergesine komisyon ve Hü
kümet katıldıklarını ifade ettiler. Yalnız o sü
renin altı ay olarak düzeltilmesini ifade ettiler. 
Onu düzelttik. 

önergeyi bu haliyle Genel Kurulun tasvi
bine sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, o, bir tertip 
hataJsma taallûk ediyor. 

(Geçici Komisyon Başkanı ismail Hakkı 
TeMnel'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim bu hataya biz de mut
tali olduk. Bu hususu içtüzüğün 109 ncu mad
desi gereğince re'sen de işleme koymamız ka
bil. O itibarla, bu tertip hatasının, yani «vekâ-
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let» kelimesinin, «velayet» olarak düzeltilmesi 
hususunu Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi, biraz evvel kabul edilmiş 
olan önergenin getirdiği değişiklikle ve ter
tip İhatası olarak düzeltilmesi hususunu kabul 
ettiğiniz biraz evvelki değişiklikle Genel Ku
rulun oyuna isunuyoruım. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bildirimlerin verileceği yetkili merciler : 
'Madde 11. — Arazinin sınırları içinde bu

lunduğu köyde ikamet eden malik veya malik 
sıfatıyle zilyedler, düzenleyecekleri bildirimleri 
kanunî süresi içinde makbuz karşılığında o kö
yün muhtarına verirler. Muhtarlar kendilerine 
verilmiş olan bildirimleri, bunların gerçeğe uy
gun olup olmadığının her bildirimin altına şerh 
vererek, çıkacak yönetmelikte tespit edilecek 
süre içinde (mahallin en büyük mülki amirine 
bir tutanak karşılığında tevdi ederler. 
Birden ziyade köy, ilçe veya il sınırları içinde 

mülkiyet veya zilyedlikleri altında arazileri 
bulunan malik veya zilyedler, düzenliyecekleri 
bildirimlerin tamamını kanunî süresi içinde söz 
konusu arazilerin en büyük kısmının bulundu
ğu ilçe veya ildeki en büyük mülki amire mak
buz karşılığında verirler. 

Malik veya zilyed oldukları arazinin bulun
duğu mahalde ikamet etmeyenler, düzenleyecek
leri bildirimlere kanunî ısüresi içinde arazileri
nin veya kanunî ikâmetgâhlarının bulunduğu 
yerin en büyük mülki amirine makbuz karşılı
ğında verirler. 

İkametgâhları yurt dışında bulunan malik 
ve zilyedler, düzenleyecekleri bildirimleri kanunî 
süresi içinde, ikametgâhlarına en yakın olan 
Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına veya 
elçiliklerin konsolosluk şubelerine makbuz kar
şılığında verirler. 

BAŞKAN — Söz isteyen ısayın üye var mı 
efendim?... Konuşacak mısınız -Sayın Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
de ederseniz yerimden kısaca bir hususu arz et
mek istiyorum. 

Şimdi, maddede, «Arazinin sınırlan içinde 
bulunduğu köyde ikamet eden malik veya mâ
lik sıfatiyle zilyedler», diyor... Madde madde 
iki - üç kere okudum, yalnız köyden bahsedi

yor, mahalleden bahsetmiyor. Köyde veya ma
hallede diye oraya «mahalle» kelimesinin ilâ
vesi lâzım. Mahalle unutulmuş Sayın Başkan. 
Belediye sınırları içinde olunca mahalle, köyde 
olunca köy. 

BAŞKAN — Peki efendim komisyondan Bo
ralım, gereken bilgiyi versin. Doğru mu efen
dim? Bu mahalle teriminin konması mı lâ
zım? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Doğru efen
dim, uyuyoruz. Neticeyi değiştirmez, fazlalık 
da yok. 

BAŞKAN — O zaman teklif olarak bir öner
ge rica edeceğim. 

Söz isteyen yok, madde ile ilgili önergeyi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
11 nci maddede «köyde» kelimesinden son

ra, veya mahalle» kelimelerinin ilâvesini arz 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — 1 nci fıkranın birinci cümle
sinde geçiyor; «köyde.» Ondan sonra «veya mıa-
halle» deniyor. Bir de ikinci satırda, «o köyde 
veya mahallede», «o köyün veya mahallenin.» 
«mahallenin» olacak, öyle mi efendim. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

önergenin getirdiği bu değişiklikle birlikte 
11 nci maddeyi Genel Kurulun oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesi : 

Madde 12. — Bu kanunun 12 nci maddesin
de yazılı bildirimleri belli süre içerisinde 13 ncü 
maddede gösterilen ımercilere vermeyenler ile 
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 15 günden 
2 aya kadar hafif hapis veya 200 liradan 1 000 
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liraya kadar (hafif para cezasıyle cezalandırı
lırlar. 

Bu suçlara ilişkin davalar, sulh ceza mahke
melerinde görülür. 

BAŞKAN — Efendim şimdi kabul edilen bu 
takdim tehir (önergesine göre 12,10 oluyor, di
ğeri 11 oluyor, biraz evvel kabul ettiğiniz mad
delerin numaralarını alması lâzım. Ona göre sa
yın üyelerden, madde üzerinde söz isteyen var
sa... Bu madde 12 diye okundu, o 10 olarak dü
zeldi. Bunları düzeltme hususunu ben oyunuza 
sunacağım. Yalnız, söz isteyen var mı efendim? 
Yok. önerge var mı efendim? Yok. 

Şimdi okunmuş buluna». 12 nci maddedeki, 
bu kanunun 12 nci maddesi rakamının 10 ola
rak düzeltilmesini... Sayın komisyon?... Diğeri
nin 13'ün de 11 olarak düzeltilmesinin iktiza 
ettiği kanaatindeyiz. Bu konunun içtüzük gere
ğince re'sen düzeltilmesi hususunu Gene! Ku
rulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin, düzeltilen bu rakamlarıyle hâsıl 
olan muaddel şeklini, değişik şeklini Genel Ku
rulun oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Toprak ve tarım reformu örgütü : 
Madde 13. — Bu kanunun uygulanmasında 

görev almak ve toprak ve tarım reformu ile il
gili çalışmaları yapmak ve sürdürmek üzere 
Başbakana veya Başbakanın kendi adına gö
revlendireceği Devlet Bakanına bağlı bir top
rak ve tarım reformu müsteşarlığı kurulmuş
tur. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Buyurun Sayın 
İmer, grup adına değil mi efendim? 

MUSTAFA KÜBİLAY İMER (Konya) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

yetkisi ve sözleşme ile çalıştırma gibi hüküm
leri, başka kurumlarda personelin çalıştırılma
sı gibi birtakım usulî hususları derpiş etmekte
dir. 

Böylelikle bu madde kabul edildiği takdirde, 
diğer kuruluşlarda bu madde içerisinde yer al
mış ve bu maddeye bağlanmış olacaktır. Bir 
toprak ve tarım reformu müsteşarlığının kurul
ması, görüşümüzce yerinde olmayacaktır. Ta
rım ve toprak reformu mevzuunda bizim taraf
tarı olduğumuz görüş ve kanaat içerisinde bu 
mevzuu yerine getirilebilecektir. Tarım Bakan
lığı ile Köy işleri Bakanlığı gibi bakanlıklar 
ve bu hususta, bu mevzuu bilen kurulmuş mües
seseler mevcuttur. 

Bugünkü bütçenin büyük bir (kısmını, dörtte 
üçüne varan kısmını cari harcamaların, Perso
nel Kanunu ile bir miktar daha artan personel 
giderlerinin ve maaşların teşkil ettiği açıktır. 
Devlet, bir taraftan bu yolda, Personel Kanu
nu ile Devlette büyük bir istihdam kadrosunun 
yükünü bütçesinde zorlukla kaldırırken, bunu 
kîi^dırabilmek için vatandaşa yeni yeni vergiler 
ihdas edilirken) burada yeni bir müsteşarlık 
kurmak ve birtakım lüzumsuz personel istih
dam etmek suretiyle yeniden ilâveler getiril
mektedir. 

Böylece bütçenin üzerine bir kambur daha 
önümüzdeki yıllarda eklenmiş bulunacaktır. Bu 
memleketin, bu milletin dişinden, tırnağından 
artırdığı, yetimin, öksüzün) dulun hakkı olan 
bir bütçeye bu derecede geniş ve lüzumlu olma
yan birtakım personel kadrolarının yeniden ih
dası, Devlet bütçesinde yapılması düşünülen 
tasarrufla nasıl bağdaştırılacağını ve nasıl bir 
arada mütalaa edilebileceğini anlamak hakika
ten güçtür. 

Diğer taraftan bugün ister sol olsun, ister 
sağ olsun, faşist dikta idarelerinde bile bürokra
tik ve kırtasiyecilik sistemi terk edilmiştir. Ge
tirilen gerek bu madde ve gerekse bu maddeye 
bağlı diğer maddelerin hükümleriyle bu mem
lekette bir müddet evvel terk ©dilme yoluna 
gidilen kırtasiyecilik ve bürokrasi, âdeta ye
niden hortlatılmak istenilmektedir. 

Bu ölçülerle getirilen bu teşkilâtın, toprak 
ve tanım reformu müsteşarlığının kurulmasına 
hukukî, içtimaî, iktisadî, sosyal gerçekler ve ih
tiyaçlar bakımından bir lüzum hâsıl olmadığı 

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

«Toprak ve tarım reformu örgütü» madde
sinde, kısaca görüşlerimizi arz edeceğiz. Yalnız, 
bunda olduğu gibi, diğ'er kabul ©dilen maddede 
de ortaya koyduğumuz hususları, ilgili madde
lerle drtibatlandırarak fikirlerimizi grup olarak 
serdedeoeğiz. Müteakip maddeler, kurulan, bu 
madde ile getirilen örgütün kadroları, atama 
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kanaatiyle bu maddeye ve getirdiği hükme 
grup olarak kaitalmadığımiizı arz eder, saygıları
mı »umarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Ahmet Şener, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; görüşülmekte olan kanunun bu mad
desiyle yeni bir müsteşarlık kurulmaktadır. 
Sayın imer arkadaşım masraflardan bahsetti, 
eğer hariçten uzmanlar getirilecekse zaten fark 
etmez. Getireceğiniz uzmanları 1327 sayılı Ka
nuna göre Devletin kadrolarından değil, anlaş
malı olarak getirirsiniz ve Tarım Bakanlığına 
da bağlı olsa aynı masrafı vereceksiniz. Köy iş
leri Bakanlığına da bağlı olsa aynı masrafı ve
receksiniz. 

Başka bir yerde ve 1 nci derecede bulunan 
bir zatı bu müsteşarlığın başına getirdiğiniz za
man, yine aynı maaşı vereceğinize göre masraf 
bakımından bir değişiklik olmaz. 

Bu masraflar; bir bina, bir masa veya bir 
perde masrafı ise, bu müsteşarlığı Tarım Bakan
lığının içinde de kurmuş olsanız, Köy işleri Ba
kanlığı içinde de kurmuş olsanız yine aynı mas
raf olacaktır. Onun için kendisinin şu fikrine 
iştirak ederim; yeter ki, bunu genişletip bir 
Tarım Bakanlığı hacmında veyahutta bir Köy 
işleri Bakanlığı hacmında yapmayalım; mesele 
bu. Yoksa bu örgütün başına nereden olursa ol
sun bir müsteşar getireceksiniz. Nereden olur
sa olsun oradaki uzmanları alacaksınız. Artık 
toprak reformu veya bu gibi Türkiye'nin en 
önemli problemlerinin halli, geçen gün ds söy
lediğim gibi yalnız bir sınıfın, bir zümrenin in
hisarında olamaz. Çünkü, bu kanun, öyle bir ka
nun ve öyle bir mesele M, hukukçu gereklidir, 
iktisatçı gereklidir, ziraat mühendisi gereklidir, 
orman mühendisi ve veteriner gereklidir; bu, 
doğru. Ama nerede olursa olsun, bunları ta
mamlamak şarttır. Zaten bu maddeye koyuyor
sunuz ve diyorsunuz ki, «Başbakana bağlı» duy
duğuma göre, zannedersem bazı arkadaşlar 
önerge vermişler. Hükümetin dikkatini çeke
rim, bu önerge üzerinde yanlış bir muamele ya
pılmasın. Tasarıya imza koymuş olan Hükümet, 
tasarıya imza koyan bir Tarım Bakanı veya 
Köy işleri Bakanı veya Devlet Bakanı bu konu
daki değişikliğe çok dikkat etmesi gerekir. 

Oradan «Devlet Bakanı» ibaresini çıkarıp 
«Bakan» diye koydunuz mu, o zaman rahatlıkla 
istenilen yerden alınıp, istenilen yere aktarılır. 
Buna, hayır. Burada kanunları çıkarırken ra
hat olmalıyız. Kanunun temel prensibidir, bu. 
Buradaki «Başbakana bağlı» deyiminin maksa
dı vardı, yukarıda komisyonda arz ettim. Biz 
burada Genelkurmay Başkanının Başbakana 
bağlı oluşunun günlerce münakaşasını yaptık. 
Onun gereği vardı, sebebi vardı. Çünkü bir 
müsteşara icabında ona emir veremeyecek du
rumu önlemek içindi, öyle arzu edildi ve öyle 
yapıldı. 

Şimdi, Toprak Reformu Müsteşarının bir ba
kana değil, bir Devlet bakanına değil, yukarıda 
onu tasrih ettik, İsrarla tasrih ettik ve dedik 
ki, «Başbakana bağlı olması zarureti vardır.» 
neden? Onun Başbakana bağlı oluşunun başka 
manası vardır. Yarın, öbürgün Tarım Bakanlı
ğından, Adalet Bakanlığından, Bayındırlık Ba
kanlığından veya her hangi bir bakanlıktan bir 
kişi lâzımdır, onu nasıl alabileceksiniz? Ala
mazsınız, onu. Bir Tarım Bakanı bunu alamaz. 
Bir Köy İşleri Bakanı alamaz. Neden alamaz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Alır, 
alır. 

AHMET ŞENER (Devamla) — «Alır» diyor, 
arkadaşım. 

Sevgili arkadaşım, lütfediniz ki, anlaşalım. 
Bu gibi kararnameleri veya bu gibi şeyleri im-
zalaya imzalaya saçlarıma ak düştü. Size şunu 
söyleyeyim, «alamazsınız,» neden? Her bakan 
ve Devlet Bakanı Başbakana bağlıdır. Bu ba- -
kanlar onun adına iş görürse, burada bulunan 
bir Devlet Bakanı Tarım Bakanına bir yazı ya
zıp da bir emir veremez. Tarım Bakam da vere
mez. 

O halde Başbakana bağlı olacak ki, Başba
kan adına imza atabilsin. O zaman o emir, emir 
telâkki edilir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yapılır, koor-
dine ile yapılır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ta
rım Bakanı verir. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Mümkün 
değildir. 

Eski Millî Eğitim Bakanı Sayın arkadaşım, 
eğer böyle bir muamele yapmışsanız, yanlıştır. 
Ben olayım bakan da sen yaz ve al bakayım, 
mümkün değildir arkadaşım. 
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Çünkü protokol sırası bellidir. Sîz, Başba
kanı alacaksınız geleceksiniz, diyeceksiniz ki, 
«Ahmet ŞenerU bana gönder, bende çalışacak.» 
Mümkün değil ki, mümkün değil. Başbakan bu 
emri verir, Başbakan verebilir, onun için Baş
bakana bağlı bulunan bir müessese olması lâ
zımdır. 

Toprak reformu bitti, 10 sene sonra bu ne 
olacak? Başbakan istediği gibi istediği Bakan
lığa bağlar. Ben zannederim ki, bu müsteşarlık 
muvakkattir, benim kanaatime göre ilanihaye 
devam etmez, öyle olması gerekir. Çünkü top
rak reformu bitti mi, bitecektir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — 50 sene sonra 
biter. 

AHMET ŞENER (Devamla) — «50 sene 
sonra biter» diyor. 50 sene sonra bitecek top
rak reformunu kabul etmiyorum. Hükümet, 
Türk Milleti, bu Parlamento bu toprak reformu
nu kısa zamanda bitirmelidir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Biz, bitirece
ğiz bu Devlet bitiremez. 92 milyar lâzım. 

AHMET ŞENER (Devamla) — 92 milyarı 
da bu millet bulur, sayın arkadaşım, 92 milyarı 
da bulacaktır. Çünkü bu memlekette biz eğer 
toprak reformunu ciddî olarak yapmak istiyor
sak buluruz. Şimdi, koridorlarda «92 milyarı 
nereden bulacaksınız» diye soruyorlar. 10 sene 
evvel bütçe 15 milyar idi. Ama şimdi 36 milya
ra çıktı, gelecek sene 40 milyara çıkacaktır. Bu 
memleketin geliri artacaktır, sanayisi gelişecek
tir. Yatıp uyayacak değiliz, bunu tatbik edece
ğiz, bunu uygulayacağız. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Top
rak reformu 50 sene sürer. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Yoksa, «92 
milyarı nereden bulacaklar, hadi canım, nere
den bulacaklar» sloganı ile karşıma çıkacak 
olan bir Milletvekiline benim cevabım vardır. 
Bu toprak "reformu 50 sene sürmez. 50 sene sür
dürecek Hükümet burada kalamaz. 50 sene sü
recektir diye bir iddiası varsa onu da kalkıp 
söylemelidir. Bir toprak reformu 50 sene sür
mez. 

Sayın arkadaşlarım, bunun şakası yoktur. 
Neden yoktur? Biz bu memlekette ciddî bir 
problemi ele aldık. 92 milyar nereden buluna
cakmış, kadastro yokmuş, bunu gelecek Hükü
met böyle yaparmış gibi kanaatler yerinde de

ğildir. Size şunu söyliyeyiim; hangi parti ikti
dara gelirse gelsin ve «ben bu işi böyle yapaca
ğım» dese bile, bu toprak reformunu yapmaya 
mecburdur. Bunu iyi biliniz; ama «bunun 
karşılığı olan 92 milyar nereden bulunacak» de
nemez. Bu 92 milyarı Türk Milleti bulacak ve 
bu toprak reformunu yapacaktır. 

istirham ediyorum, bana lâf attıkça, Sayın 
Başkanın söylediği düzen içinde konuşmak ve 
konuşma insicamını bulmak mümkün değildir. 
Lâf atılırsa yine bunu maddenin dışına taşırı-
rım. 

Ama şunu söyliyeyim ki, örgütle ilgili bu 
madde olduğu gibi geçmelidir. Yoksa, başka 
türlü kelimelerle bu hükme başka bir veçhe ve
rilmesinin karşısındayım. Bunun ciddiyeti bu
nu icabettirir. 

Saygılarımı arz ederim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan,, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dengiz, grup adına mı? 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Evet, Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 

Sayın Dengiz, buyurun. 
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA OR

HAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; toprak reformunun yapıl
masına lüzum vardır. Bunun münakaşası çok 
gerilerde kalmıştır. Toprak reformunun yapıl
masına lüzum olduğu kadar, partimiz uzun za
mandan beri, kurulduğu günden beri bundan da
ha ilerde bir tarım reformunun yapılmasına da 
lüzum olduğuna inanmıştır ve bu bir vakıadır. 

Bu noktaya Büyük Meclis, bütün partiler ve 
Hükümet gelmiştir. Yani toprak reformuyla 
birlikte tarım reformunun yapılmasına gelinmiş
tir. Hattâ, geçen yıl yapılmış bulunan Anayasa 
değişikliğinde gayet bariz bir şekilde, birbiri
nin mütemmimi ve devamı olarak da Anayasaya 
madde halinde girmiştir. 

Buradaki yapılan konuşmalarda, «toprak re
formunun önüne kimse geçemez, muhakkak, her 
gelen Hükümet bunu yapmaya, tatbik etmeye 
mecburdur» gibi sözler söylemenin artık lüzumu 
kalmamıştır. Hakikaten her Hükümet, hükü
metler birbirinden vazife devir alırken bunu da 
bir vazife olarak devir alıp devam edeceklerdir. 

Yalnız, şu muhakkak ki, bugün huzurunuza 
gelmiş bulunan tasanda, bölge bölge bu işe baş-
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lanması sisteminin konması gibi bir noktaya da 
gelinmiştir. Bunun manası, kısa zamanda top
rak reformunu gerçekleştirmenin Türkiye'de 
mümkün olamayacağının ifadesinden başka bir-
şey değildir. Bizim de konuşmamız bu istika
mettedir. 

Bu Türkiye'ye pahalıya malolacaktır. Paha
lıya malolmakla beraber yapılacaktır. Bunun 
kimse önüne geçemez ve geçmek de doğru değil
dir. Bu gayet tabiîdir ve bilinen bir gerçektir. 
Grubum adına bunu açıklamayı bir vazife saya
rım. 

İkinci bir nokta. Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununu tatbik edecek, kuvveden fiile çıka
racak müsteşarlık teşkilâtının muhakkak Baş
bakanlığa bağlı olması noktayı nazarına muhak
kak surette iştirak edemiyoruz. Başbakanlık 
bir koordinasyon makamıdır. Başbakanın koor
dinasyon vazifesinin içinde ki, bizatihi icra va
zifesiyle mükelleftir, koordinatörlüğün icrası 
yanında, bizzat icra yazifesi gibi yüklerle yüklü 
bulunması da doğru değildir. Başbakanlık ma
kamını zaafa uğratır. Gerçi Başbakanlık maka
mına bağlı bulunan umum müdürlüklerin, müs
teşarlıkların başlarında üç veya dördünün, beşi
nin, ikisinin başında birer bakan bulunmakta
dır; ama bu bakanlıklar hatırlayacaksınız ve 
hepiniz biliyorsunuz M, seyyaldir. Bazan ikiye 
iner, bazan bire iner, bazan üçe çıkar, bazan 
beşe çıkar. Demek oluyor M, bunlar Başbakan
lığın veya kurulan kabinenin gördüğü lüzuma 
göre azalır veya çoğalır. Toprak reformu gibi 
devamlı ve lüzumlu olması ifade edilen bir konu
da, şu veya bu şekilde el değiştirecek, mahiyet 
değiştirecek bir vaziyete sokulmaması da gayet 
tabiî önde gelen düşüncelerden birisi olması lâ
zım gelir. 

Bu bakımdan, Sayın Şener'in, «Mutlak ma
nada Başbakanlığa bağlanmalıdır» sözüne işti
rak etmemiz mümkün değildir. Başbakanlığa, 
Başbakanın tayin edeceği bir devlet Bakanına 
veya bir bakanlığa bağlı bir müsteşarlığı söyle
mek guretiyle l^abul etmemiz mümkün olabilir. 
Çünkü, bir gün gelecektir ki, eleman bulmak sı
kıntısı çekilecektir. Burada Personel Kanunu
nun bazı müşkilâtmdan bahsedilmiştir. Perso
nel Kanununun bazı müşkUâtını karşılamak için 
Tarım Bakanlığında bu kürsüde zaman zaman 
spylenmjş bulunan fazla eleman mevcudiyeti 

pekâla bu müsteşarlığın Tarım Bakanlığına 
bağlanmasını temin edebilir ve bu müsteşarlı
ğın daha kolay çalışmasını sağlayabilir. Bugün 
Tarım Bakanlığında, ifade edildiğine göre doğ
ru mudur bilmiyorum, 1 500'e yakın ziraat mü
hendisi vardır. Bu kadar adetteki bir ziraat 
mühendisinin kolayca bakanlık içerisindeki bir 
diğer müsteşarlığa aktarılması psikolojik bakım
dan da daha rahat olur ve daha kolay olur. , 

Bu bakımdan, öyle ümidediyoruz ki, bende
niz bir takrir verdim, imzaladım. «Başbakana, 
Başbakanın tayin edeceği bakana veya bâr ba
kanlığa bağlı müsteşarlık kurulmalıdır», şeklin
de bir takrir imzalamış ve Riyasete takdim et
miş bulunuyorum. 

Bu seyyal durumun, yukarıda konuşulmakta 
bulunan Toprak ve Tarıni Reformu kanun tasa
rısında sarih şekilde yerini almasını ve Tarım 
Bakanlığına bağlı bir müsteşarlık halinde kurul
masını temenni ediyorum. Bugünkü verdiğim 
takririn bu şekilde seyyal oluşunun sebebi de, 
gelecek Toprak ve Tarım Reformu kanun tasa
rısında bunu hakikî yerine oturtmak maksadına 
matuftur. O zamana kadar mesele daha etraflı 
bir şekilde münakaşa edilir. Nereye oturacak
la, hangi bakanlığa oturacaksa o bakanlığa otur
tulur. Esasen öntedbirler kanun tasarısının ma
nası da, ön hazırlık yapmak maksadına matuf
tur. Böylece bu maksadı evvelâ tespit etmiş, 
sonra da yerine oturtmuş olacağız demektir. 

Maruzatım bu kadardır, teşekkür ederim Sa
yın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sizin konuşmanız uzun sürer 
mi Sayın Müderrisoğlu?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, ben grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab

zon) — Ben daha önce istemiştim Sayın Başkan, 
beni kaydetmediniz mi? 

BAŞKAN — Kaydettim, ama grup adına de
mediniz. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Ben de grup adına istemiştim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Türkiye'de bir gerçeği çok iyi bilmeye ve 
kabul etmeye mecburuz. O gerçek de, 13 yıldır 
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politikada bulunan bir arkadaşınız olarak ka
naatim odur ki, kimi memur çok çalışır, mesa-
isiyle âdeta dağ devirir. Kimi yerde memurlar 
vardır ki, 40 memur akşama kadar, af buyurun, 
kırkı birden b'ir yumurta taşır. 

Yapılan etüt ve tekikler odur ki, memur çok
luğundan ödenen ücretler Türkiye Devletini 
dünyada en pahalı bir Devlet haline getirmiştir. 
Kadrolar mütemadiyen her vesileyle şişer, büt
çeye her vesileyle devamlı olarak ağırlıklar yük
ler. işte bu akım, bu itiyatlarla mütemadiyen 
kalkınma diye feryat edip geldiğimiz halde kal
kınmamızda en büyük güçlüğü de şişen memur 
kadroları tevdit eder. 

Yine bu vesileyle bir yeni müsteşarlık kurul
maktadır. Biz Millî Güven Partisi Grubu ola
rak bu müsteşarlığın kurulmasına taraftarız, an
cak bu kuruluş Başbakanlığa bağlı veya onun 
memur edeceği bir Devlet Bakanlığına bağlı 
olacaktır. Hangi şekilde olursa olsun bir itira
zımız yok. Ancak, bu kuruluş dolayısıyle yep
yeni bir kadro şişkinliği meydana getirerek, kal
kınma avazesi ve feryadı içinde olan memleket
inizde işi çok az, miktarı çok kadrolar ihdas 
edilmemeli. Yıllar yık bu memlekette yetişegel-
miş kıymetli teknik elemanlarımız gerek Tarım 
Bakanlığında, gerekse Köy işleri Bakanlığında 
vardır. Bu iki Bakanlık bünyesi bu hizmete uy
gun olarak iyi realize edilerek bu işlerle meşgul 
makamlar ve kişiler buraya aktarılmak ve iş sı
kı elekten geçirerek, - kalburdan, geniş gözlü 
elekten geçirilmez - incelenmek suretiyle mak
sada uygun tevzih edilirse kadro şişkinliği, fu
zuli ücret ödemeleri önlenmiş olur. Aksi halde, 
şimdiye kadar yapılagelen şekilde icraatlarla 
bir müsteşarlık kurulup mütemadiyen kadro 
şişkinliği alır giderse, çok memur, az iş bütçeye 
ağırlık verir ve kanım odur ki, hizmetin de ve
rimli şekilde yürümesine mâni olur. 

özet olarak : 
Kurulsun. Ancak, yeni kadrolar ihdasında 

yeni memur alımı değil, Köy işleri Bakanlığında 
ve Tarım Bakanlığında yıllar yılı bu işte saçını 
ağartmış tecrübesi olan, titri olan memurların 
buraya aktarılması şeklinde işin yönetiminin 
faydalı olacağı kansmdayım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, konuşmanız 

uzun sürer mi? Grup adına istediğinize göre, 
4 dakikamız var, sözünüzü kesmiş olmayayım? 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Beş dakikada biter efendim. 

ALİ NAKi ÜNER (izmir) — Daha evvel 
ben de Grup adına söz istemiştim, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, grup adına 
diye tasrih etmedikçe... 

ALİ NAKi ÜNER (izmir) — Yazlı olarak 
bildirmiştim. 

BAŞKAN — Hayır, oradan bana işaret etti
niz, ben de kaydettim; ama grup adına olduğunu 
bana ifade etmezseniz bilemem. Yetkiniz var
mış, yetki için zaten bir ihtilâfımız yok Sayın 
Üner. 

ALİ NAKi ÜNER (izmir) — Ben arkada
şımın yerine konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun efendim. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Görüşmemin öncelik hakkını veriyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, sıranız baki. 
Yine sıranız Grup adına mı Sayın Çakıroğlu? 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Evet efendim. 

D. P. GRUBU ADINA ALİ NAKİ ÜNER 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Öntedbirler tasarısının en önemli maddesini gö
rüşüyoruz. Çünkü, Toprak ve Tarım Reformu 
öntedbirler tasarısının en önemli yönü; bir, ka
mulaştırma için, arazi tevzii için gerekli araziyi 
temin etmek, ikinci olarak da ileride yapılması 
düşünülen Toprak ve Tarım Reformunun tat
bikatını yürütecek olan teşkilâtı kurmak. 

Teşkilâtı kurmak; Pek çok görüşmelerden 
de anladığımız gibi biraz basit görülmektedir. 
Hattı zatında başarılı bir toprak reformu uygu
laması, iyi kurulmuş teşkilâtın yapısına bağlı 
olacaktır. Çok defalar misal olarak verilen Tai-
wan'da, Milliyetçi Çin'de toprak reformu teş
kilâtında 38 bin kişi çalışmıştır. Yine, başarılı 
olduğu ileri sürülen Janponya'da 55 bin tek
nisyen vazife görmüştür. Lâtin Amerika ülkele
rinde de 15 bin'den aşağı teknisyeni bulunan bir 
uygulama kuruluşu müşahede edilmemektedir. 
Şu durum da göstermektedir ki, toprak refor
mu uygulama teşkilâtı çok geniş teknisyenleri 
içerisine alan, gerek merkezî hükümet seviye
sinde ve gerekse taşra teşkilâtında ciddî bir 

— 662 — 
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koordinasyonlu icabettiren bir kuruluş niteliğin
dedir. Nitekim, Türkiye'deki durumu dikkate 
alacak olursak bizim toprak reformundan bek
lediğimiz nedir? 

Toprak dağıtılacak, arazi tasarrufu düzen
lenecek, köysel altyapı yatırımları yapılacak, 
arazi tapulaştırılması gerçekleştirilecek, çiftçi
lerin kooperatifleştirilmesine destek olunacak, 
pazarlama yatırımları yapılacak, kredi imkân
ları geliştirilecek, üretim girdilerinin temini za
manında sağlanacak, (tonum, gübre, âlet, ekip
man, damızlık vesaire gibi) tarımsal araştırma 
eğitim ve yayın hizmetleri görülecek. 

Şimdi, şu arz etmiş olduğum hizmetlerin görü
lebilmesi için tabanda teşkilâtlar olarak say
mak lâzımgelirse Toprak tskân, Toprak Su, 
YSE, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası, 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Mü
dürlüğü, Tarım Bakanlığının Araştırma Yayın 
kuruluşları, Tarım Bakanlığı Fidanlıkları, Üret
me Çiftlikleri, haralar, Ziraî Donatım, Yem 
ve Süt Sanayi Anonim ortaklıkları, Sanayi Ba
kanlığının gübre fabrikaları ve buna benzer 
daha bir çok kuruluşlar bu çalışmanın içerisin
de yer alacak. 

Şimdi, bu kuruluşları, sıraya koyacak olur
sak, bunlardan bir kısmı katma bütçeli, bir kıs
mı Genel Bütçeye tabi, bir kısmı döner sermaye
li, bir kısmı da İktisadî Kamu Teşebbüsleri nite
liğindedir. Bu kuruluşların koordinasyonu sağ
lanırken bunların malî kanunlar nezdindeki du
rumunu, personel hareketleri nezdindeki duru
munu ve diğer birçok niteliklerini dikkate al
mak zorunluğu vardır. Yani, koordinasyan çok 
yönlü, üç buutlu denilebilecek tarzda bir ge
nişlik arz ettiği için dünyada yapılan tatbikat
larda reisicumhurlara doğrudan doğruya bağlı 
olan toprak reformları en başarılısı olmuştur, 
Lâtin Amerika ülkelerinde. Münferit bakanlık
lara bağlanmış olanlar da büyük koordinasyon 
sıkıntılarına maruz kalınmıştır. Hatta Komis
yon da da bir ara misal olarak verdiğim gibi, 
İran'da Tarım Bakanına bağlı olan Toprak Re
formu Teşkilâtı, koordinasyonu sağlayamadığı 
için Tarım Bakanının Şah'a şikâyetini icabettir-

I miş ve Şah kendi yetkilerini vermek suretiyle 
bulgun İran'daki toprak reformu çalışmaları da 
hızlandırılmıştır. 

BAŞKAN —Sayın tiner, konuşmanız uzun 
sürecek mi, çalışma süremiz bitti? 

ALİ NAKt ÜNER (Devamla) — Üç dakika
da biter efendim. 

BAŞKAN — Peki, bitirin o halde. 
ALİ NAKİ ÜNER (Devamla) — Şu duruma 

göre, Türkiye şartlarında da, bendeniz o kanaat
teyim ki, başarılı bir toprak reformunun gerçek
leştirilebilmesi için mutlak surette çok çeşit ma
lî, personel ve teknik problemleri kapsayan ku
ruluşlar arasında gerek merkezî ve gerekse taş
ra seviyesinde koordinasyonu sağlamaya yeter
li ve güçlü Başbakanlık seviyesinde bir kurulu
şa zorunluluk vardır. 

Buna ait yapılan görüşmeler ve çalışmalar 
da şunu göstermektedir ki, Devlet Planlama 
Teşkilâtı gibi koordinasyonu sağlayan, Türki
ye'de ekonomik meseleleri, sosyal planlamaları 
yapan ve müstakillen koordinasyon çalışmaları 
içinde sorumlu tutulan bir kuruluş doğrudan 
doğruya Başbakanlığa bağlanmıştır. Bunun ne-

j deri de, koordinasyon güçlüğünün ileride do
ğurabileceği sebeplerdir. 

Toprak ve Tarım Reformunu, Devlet Planla-
I ma ile sıkı sıkıya irtibat halinde bulunan ve 
| Türkiye'nin makro planlamasında, toprak ve in

san ilişkilerinde, dolayısıyle sosyal birçok me-
| selelerinde önemli bir unsur olduğunu kabul 
i ettiğimiz takdirde Toprak ve Tarım Reformu 
| Müsteşarlığının da aynen Devlet Planlama 
j Müsteşarlığı gibi Başbakanlığa bağlı olması lâ

zımdır. Nitekim Devlet Planlama Müsteşarlığı
nın kanun tasarısında bağlı olduğu mercii Baş-

l bakan Yardımcılığı olarak gösterilmiştir. 
! Bendeniz de, «Başbakana veya Başbakan 

Yardımcısına bağlı bir Toprak ve Tarım Refor-
I mu Müsteşarlığı kurulmuştur» şeklindeki öner

gemi takdim ediyorum, iltifat buyurmanızı is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiş bulun
duğundan, 17 Temmuz 1972 Pazartesi günü saat 

I 15.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

I (Kapanma Saati : 20,02) 
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X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kamın teklifi ve Adalet, Anayasa VP Pln.n "ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 \ro. lu O o-
c>ici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : -12!' 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 30, 82* nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6111, 
2/659, 2/606) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm 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 ünted-
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) 

5. — 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 tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

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 içişleri 
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'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



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 Tevfikoğhı llatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'un 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 Sıma Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 neti 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 
I'tifat 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 Özbey'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 Buldanlı'-
mn, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 3G6 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalannun 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
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
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 Bora'nın, Türk Cezû 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 
i nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tünk 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 : G . 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. Sayıları : 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 8 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-
ycri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kamına bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iuıı teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (D& 
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 rıei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 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) (Dağıtma tardhi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy îşleri 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) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 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) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

23. — 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) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş-
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' leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 2 3 . 6 . 1 9 7 2 ) 

25. —- Malatya Milletvekili Ahmet. Karaaslan'-
m, İçişleri Bakanlığı Merkez vs Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayı
sı : 721) (Dağıtma tarihi : 10.7.1972) 

X 26. — Ceza ve ıslahevleriyle işyurtları 
döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bilan
çosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sayısı : 
716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 27. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle
ri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve iSayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komfeyonlariindan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 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 Milietveikili 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. — istanbul 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 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştiril rn esi hakıkında kanım 
tasarısı ve Plan 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 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamunu teMifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 197.1) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanettin 
\sutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 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 Çömlekpı-
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 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 340 ve 34G 
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 Mehmetoğiu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin örenin 
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) 
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9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
iu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin ŞaJhin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (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, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . G . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman 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 . 6 . 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 Abi-
din Domirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
mı 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, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına 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 
kurulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
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1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landı rıılmaları 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 ncü 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-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargrlama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (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 kanun 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 Uğrasız-
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 Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (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 . 1 9 7 2 ) 

22. — Bartın ilçesinin Escnyurt 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 sicilice 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 (3/9!84) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 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) 

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

26. — Afyon Karahisar Milletvekili .Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşıam, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/6110) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1(9712) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 27. — 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) 

28. — 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) 



29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerimin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. — 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 kanım teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/423) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madda eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(•S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssılıha Kanununun 282 
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 33. — 'Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Oorum Milletvekili Cahit Angm'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) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
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) 

36. — 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 37. — 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 Üye^i Ea-
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) 

38. — 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 39. — 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 kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanım teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

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

X 41. — Cumhuriyet (Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli 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) 

42. — 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) 
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43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, I 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
•lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardımı ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

45. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağ tma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X46. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının • 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si- | 
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin I 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, I 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil- I 
letvekili Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı I 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun I 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko- I 
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 I 
Numaralı GTeçiei Komisyon raporu (1/545, I 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 47. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu I 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici I 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek- I 
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 48. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında J 

kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 49. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtıma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 50. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 .1972 
ve 10 . 7 .1972) 

51. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jardarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1972) 

X 52, — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Smop Milletvekili T. Fikret övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5 «err üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon rapora (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 . 1972) 

X 53. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 54. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasınnn uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/657) 
(S. Sayısı : 715) •(Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

• » w 

(Millet Meclisi 127 nci Birleşim) 




