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İÇİNDEKİLER 

I - Geçisin tafcamajk! özeti 

II - <te&M kâğıtlar 

Sayfa 
289:290 

İÜ - Badkanrik Divanını» Gteın&l Kuru
la «Turaçları 

1. — Vazife ile yurt dişma giden İçic
ileri! Bakanı Mukadder Öztekin'in dönüşü
ne kadar, IçjişleıU Bakanlığına Devlet Ba
kanı İlhan Öztrak'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş okluğuma dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1064) 

291 

291 

291 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına Başbakan 
Naiüm Talû'nnn vekillik etmelinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cımıhurbıaşkan-
flığı tezkeresi. (3/10.63) 29fl :292 

3. — ıSayın üyelerden1 bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1062) 292:2$3 

4. — ölüm cezasına hükümlü Şeref Da-
dandı'nm mahkûmiyet dosyasının geri ve
rilmesine «dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/1051, 3/1065) 293 

Bayfs 
5. — Adalet Bakanı Hayra Mtıgncuûğ-

lu'nun, 1/831 esas numarada kayıtlı; 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve İşleyişi, Görev ve Yetkileri ve Yar
gılama Usulleri hakkında kanun t a«mı» 
nın, havale edildiği komisyonlardan alına
cak dörder üyeden kurulu Mr Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(1/831, 4/397) 293 2H 

IV - Görü§ült!tt iişler 294 
1. — Toprak ve Tarım Reformu kanu

nu tasarısı ve Konya Milletvekili Bahri 
Dağdaş'ın, Tarım ve Toprak Reformu, 
Edime Mdilletvelkild llhami Ertemlin, Ta
rım "Reformu kanun teklifleri ve Anayasa, 
Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve İskân, 
Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 3ter üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 
2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) 294:338 

V - Sonullar ve cevaplar 338 
A) Yazûı sorular ve cevaplan 338 
1. — Gaziantep Milletvekili Şamıasi Ço-

'lakoğlu'nun, ibir şahsın Suriye'den bir 
servet transferi yapıp yapmadığına dair ; 
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Sayfa 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Saidık 
Tekin Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/503) 3138:339 

2.— Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Pemıonel Kanunu uygulamasından doğan 
aksaklıkların ve çelıigMlerin Yetki Kanunu 
ile giderilmesi için çalışmalar yapulıp 
yapılmadığına dair ısoru önergesi ve Ma
liye Bakanı Sadılk Tekin Müftüoğkı ile 
Millî Eğitim Balkanı İsmail Arar 'm yazı
lı cevapları (7/1067) 339:>341 

3. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş ilinde tespit edilen lin
yit kömür rezervinin İşletilmesine dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Kemal Demirin yazılı cevabı 
•(7/1441) 3411 r342 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya ilinde kapatılan Kur'an 
kursularına dair soru önergesi ve İçilişleri 
Balkanı Mukadder Özteikin'in yazılı ceva
bı (7/1487) . 342:'34'3 

5. — Antalya Milletvekili İhsan, Ata-
öv'ün, Antalya'nın ,bâzı ilçelerinde Ocak 
,ayı içerisinde don yüzünden üreticinin uğ
radığı zararlara dair soru önergesi ve Ta-
rim Balkanı Ahmet Nıısret Tmıa'nın ya
pılı cevabı (7/15Ö4) ' 343:344 

6. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, Antalya ilindeki amıbıalâj san
dığı falbrikaısındaki sandıkların çürüdüğü
ne dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim'Talû'nun yazılı cevabı (7/1570) 344:345 

7. —' Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'm, Antalya ilindeki ambalaj san
dığı fabrikasının durumuna dair soru 
önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin 
İnal'm yazılı cevabı (7/1571) 345:346 

8. — İçel Milletvekilli Çetin Yıllmaz'm, 
bir kısım öğretmenlerin görenlerinden 
alınarak: mağdur duruma düşürüldükleri
me danir soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
lkanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı! 
*,(7/1572) 346:347 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
İstiklâl madalyası almak için müracaat 
eden kişilerin durumlarına dair soru öner
gesi ve Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Iz/men'in yazılı cevabı (7/1573) 347:348 

Sayfa 
10. — Sinop Milletvekili HilLmi İşgü-

zar'm, Muğla iline bağlı Marmaris ilçe
sinin Hisarönü köyünde oturan vatandaş
ların toprak sorununa dair soru önergesi 
ve İçişleri Balkanı Ferit Kubat'm yazılı 
cevabı (7/1575) 348:349 

11. — Urfa Milletvekili Necati Ak-
soy'un, Siverek Emniyet Âmirinin öldürül
mesi ollayı ile ilgili olarak tutuklanan ga
zetecinin dövüldüğüne dair soru önerge
si ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm ya
zılı cevabı (7/1576) !349 

12. — Artvin Milletvekili Mustafa 
Rona'nm, . Devlet memurları ile ilgili Ka
nun Hükmündeki Kararnameye dair soru 
önergesi ve Başbakan 'adına Maliye Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1577) 349:350 

13. — İstanbul Milletvekilli Hüseyin 
Dolun'un. Adalet Balkanlı ğı teşkilâtında 
tazminat alamayan cezaevi müdürlerine 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1579) 350:351 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in, satılması yasak edilen kitapların 
resmî makamlar tarafından ilân edilme
sine dair soru Öncngesi ve Başbakan Naim 
Talû'mun yazılı cevabı (7/1581) 3'51:352 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul Küçükyalı Ortaokulu 
Müdürüne dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazı
l ı cevabı (7/1583) 352 

16. — Kütahya Milletvekili İlhan Er-
•soy'un, 1973 yılı içerisinde Kütahya'da 
bir üniversite veya bâzı fakültelerin açıl
ması hazırlıklarının olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'iin yazılı cevabı (7/1584) 3'52:353 

17. — Kütahya Milletvekili İlhan Er-
soy'un, Kütahya iline bağlı Alanyunt 
köyü ortaokullunun 1973 yılında açılıp 
açılmayacağına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan. Dengiz'in ya
zılı cevabı (7/1585) 353 

18. — Manisa, Milletvekili Mustafa 
Ok'un, Sarıgoıl - Yukarı Koçaklar kö-
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Sayfa 
yünden bâzı şahısların, Sarıgöl Kayma
kamı emri ile karakolda dövüldükleri id
dialarına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı ceva
bı (7/1588) ' 354:355 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi Çop-
raşik köyünden bir şahsın evine tecavüz 
edildiği iddiasına daiir soru önergesi ve 

Tarım Bakanı Ahmet Nusret Turna, bir ön
ceki Birleşimde Bakanlığı ile ilgili olarak ya
pılan gündem dışı konuşmalara cevap verdi 
ve 

Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili de, Ur-
fa'daki 'kuraklık hakkında gündem dışı birer 
demekte bulundular. 

Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki Adı
yaman'ın, Millet Meclisi üyeliği aday seçimi
nin kur'a yoluylle yapılmasına dair kanun tek-
dıifinin (2/869) geri verilmesine dair öner
gesi okundu ve teklifin geri verildiği bil
dirildi. 

Uşaik Millet vekili Âdil Turan m, (6/96), 
(6/113) ve (6/114) esas sayılı sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi oku
narak gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Konya milletvekilleri Mustafa Kübilay İmer 
dle Bahri Dağdaş'm, taibiiî âfetlerden zarar gö
ren çiftçiler için alınacak tedbirler ve yapıla
cak yardımlarla çiftçi borçlarımın taksite bağ
lanması hakkındaki kanun teklifinin bir geçi
ci komisyona havalesine ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Gece
konduların affı hakkındaki kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 inci maddesine göre gündeme alm-
ımasma dair önergeleri reddohındu. 

İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Ordu 
Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı Malî 
Denge Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin 
ideğüştüıilmesine dair kanun teklifimin 59 No. 
ılu Geçici Komisyona havalesine dair önergesi 
kabul edildi. 

•Sayfa 
Adalet Bakanı Hayri Mıımcuoğiu ile İçiş
leri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevapları (7/1589) 355:350 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Holanda'da çalışan Türk işçilerinin ço
cuklarına yapılan muamelelere dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı 
(7/1591) 356:358 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 
İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz'm, yapma gübre
ler ile tarım ilaçlan konusunu incelemek, bu 
alanda şikâyet konusu haline getirilen . ithal, 
imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi zarara 
sokan girişimler yapılıp yapuLmadığmı tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Arattırması yapılmasına 
(10/118). 

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Türk - Yunan 
ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci1 maddesi 
gereğince bir genel görüşme açılmasına (8/59), 

Sakarya milletvekilleri Hayrettin Uysal ile 
Barbaros Turgut Boztepe'nüm, öğretmenlerin 
içinde bulunduğu koşulları bütün kapsamı ile 
incelemek ve gerekli imkânların sağlanmasını' 
temin etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılma
sına (İd/117), 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'uaı, tarım girdilerini bir düzene sokmak 
ve toplumumuzun sıhhatli ekonomik ve sosyal 
bir bünyeye kavuşturulmasını temin etmek için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına (8/60) ve 

Niğde Milletvekili Mevlûlt Ocakçıoğlu'nun, 
Devlet idaresindeki aksaklık sebeplerinin gide
rilmesi, seviyeli, hıztlı ve verimli bir kamu 
hzmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin çarelerini 
aramak maksadıyle Anayasanm 88 nci maddesi-

• • • > • — ^ > - t - < » • < -

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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ne göre bir Meclis araştırması yapılamasına 
(10/119) dair öîiengfclerS! Geneıl Kurulun bilgi
sine sunuldu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1972, 
Ocak, Şubat 1973 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapora okun
du ve Genel Kurulun ibiılgMne sunuldu. 

Toprak ve Tarım • Reformu kanunu tasarısı 
ve Konya Milletvekilli Bahri Dağdaş'm Ta
rım ve Toprak Reformu, Edirne MiMetveMıli 
tlkami Ertem'in Tarım Reformu kanun tek-

Yazılı sorular 
1. — Izanir Milletvekili Kemal Önder'in, 

Buca Belediyesinin su ihtiyacı Me ilgili tanzim 
©dilen müföttiş raporlarının incelenmesine dair 

.yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderiimi§1&r. (7/1605) 

2. — Istanibul Milletvekili Baihir Ersoy'un, 
1973 yılı demir ihtiyacının, karşılanmasında 
alman tedbirlere dair yazılı soru önergesi Baş, 
bakanlığa göndeı€ım%tir. (7/1606) 

3. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
îu'nun, işçi tasarruflarmın Türkiye'ye akta-
rıkaasııia dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/1607) 

4. — İzmiîr Milletvekili M. Hulusi Çakır'm, 
1971 yılı pamuk ürününe dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1608) 

5. — İzmir Milletvekili M. Hulusi Ça
kır'm, 1972 yılı pamuk ürününe dalir yazılı 
sora önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil-
ımilştıir. (7/1600) 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, âfetler nedeniyle kontenjandan yaban-

lifleri (1/655, 2/569, 2/690) (S. .Sayısı : 869) 
un tümü üzeninde bir süre görüşüldü. 

14. — 5. 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,02.'de "Son 
verildi. 

Başkam. Kâtip 
Başkanvekill Kiayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin 'Sayın 

cı ülkelere işçi olarak gideceklere dair yazılı 
soru önergesi, İmar ve İskân ve Çalışma Ba
kanlıklarınla gönderiLmSştir. (7/1610) 

7. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'm, 
işyerlerinde çalışan sanatkâr mahkûmların gün
lük ücretlerinin artırılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderlmiiştir. 
(7/1611) 

8. — Ankara Milletvekili Suna Tunal'ın, Su 
ürünleri Kanununa göre çıkarılacak tüzüklere 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön-
deıtiimiştir. (7/1612) 

9. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, dep
remden zarar gören Uşak il ve ilçelerinde ça
lışan memurların 9 aylık maaş farklarına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/1613)' 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Konut kooperatifleri kanumunun çıkarılmasına 
dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1614) 

11. — İstanbul Milletvekili Kemal önder'in, 
ziraî kredilerim ihtiyacı karşılıyaeak oranda 
artırılmasına dair yazılı -soru önergesi, Baş
bakanlığa gönldeıilmiiştir. (7/1615) 

SORULAR 
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II — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku

ruluş ve İşleyişi, Görev ve Yetkileri ve Yar-
gıiama Usulleri hakJkunıda kanun tasarısı (1/831) 
(Anayasa, Mil î Savunma ve Adalet komisyon
larına) 

Tekflıif 
2. — Adıyaman Milletvekili M. ZeJka. Adıya

man'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
için Siyasî Partililer Kanununun 29 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/882) (İçilşeri, Adalet ve Anıayasa komis-
yonlarına) 

I 
Tezkereler 

3. — İçişleri Baibanlığı Sivili Savunma İda
resi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 tak
vim yılı genel bilançosunun sunulduğuna dair 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/105.9) (Sayış
tay Komisyonuna) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1970 
bütçe yılı Kesinhesalbmın sunulduğuna dıaür Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1060) (Saıyıştay 
Komisyonuna) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1969 
bütçe yılı Kesânhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminim' sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/1061) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

Cumhuriyet Senatosundan dönen iş 
6. — Kastamonu Milletvekili1 Sabrı Keskin 

ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis v«e Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bâzı deği$ifclMıeı* 
yapılmasına dair kaimin teklifi (2/622) (Bayın-
idırlık Komisyonuna) 

«•«. »>•«<••=*•< 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma iSaatıii: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Muhittin Saym (Gaziantep) 

BAŞKAN — 108 nei Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III — BAŞAKNLIK DİVANININ GENEL KURULA «SUNUŞLARİ 

1 — Vazife ile yurt dışına giden İçişleri Ba
hanı Mukadder Öztekin'in dönüşüne kadar, İç
işleri Bakanlığına Devlet Bakanı İlhan öztrak'm 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1064) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 
vardır, okutuyorum. 

tezkeresi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Mukadder öztekin'in dönüşüne kadar; İçişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan 

Öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
olunmuştur. 

Genel Kurulun bilgilerine arz 

2 — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar, Dışişle
ri Bakanlığına Başbakan Naim Talû'nun vekil-
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1063) 
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BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si daha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığına, Başlbakan Naim Talû'nun vekil
lik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

3 •— Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1062) 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında g-österilen müdd-et ve sebepler
le yakı izin talepleri Başkanlık Divanının 
HJO . 5 . 1973 tarihli toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir, 

Keyfiyet Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
ıSaJbit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 15 
•gün hastalığına binaen, 20. 4. 1973 tarihinden 
itibaren, 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş, 21 gün hasta
lığına binaen, 7. 5. 1973 tarihinden itibaren, 

Sivas Milletvekili Enver Akova, 15 gün has
talığına binaen 27. 4. 1973 tarihinden itibaren, 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz, 15 gün hasta
lığına binaen, 27. 4. 1973 tarihinden itibaren, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı, 60 gün hasta
lığın? binaen, 25. 4. 1973 tarihinden itibaren, 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen, 20 
gün hastalığına binaen, 26. 4. 1973 târihinden 
atibaren, 

Ağrı Milletvekili Kasını Küfrevi, 21 gün 
Jıastalığma binaen, 2. 5. 1973 tarihinden itiba
ren, ; • . 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli, 15 
gün hastalığına binaen, 2. 5. .1973 tarihinden iti
baren, 
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Siirt Milletvekili Selâhattin Oran, 15 gün 
'mazeretine binaen, 26. 4. 1973 tarihinden itiba-
baren, 

Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak, 15 
gün mazeretine binaen, 20. 4. 1973 tarihinden 
itibaren, 

İstanbul Milletvekili İsmail Arar, 15 gün 
mezaretine binaen, 26. 4. 1973 tarihinden itiba
ren, 

Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kadı-
oğlu, 15 gün mazeretine binaen, 26. 4. 1973 
tarihinden itibaren, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 15 gün 
mazeretine binaen, 30. 4. 1973 tarihinden itiba
ren, 

Kayseri Milletvekili T. Doğan Avşargil, 15 
gün mazeretine binaen, 30. 4. 1973 tarihinden 
itibaren, 

Giresun Milletvekili Abdullah İzmen, 15 
gün mazeretine binaen, 2. 5. 1973 tarihinden iti
baren, 

Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, 15 gün 
mazeretine binaen, 2. 5. 1973 tarihinden itiba
ren, 

Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün ma
zeretine binaen, 30. 4. 1973 tarihinden itiba
ren, 

Kars Milletvekili Osman Yeltekin, 10 gün 
'mazeretine binaen, 9. 5. 1973 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

«Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 15 
gün hastalığına binaen, 20. 4. 1973 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler 
Kaibul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili Sadi Koçaş, 21 gün 
hastalığına binaen, 7. 5. 1973 tarihinden itiba
ren»! 

ıBAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Sivas Milletvekili Enver Akova, 15 gün 
hastalığına binaen, 27. 4. 1973 tarihinden itiba
ren» 

BAŞKAN — Kabul ı \n ler . . Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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, «Hatay Milletvekili Ali Yılmaz, 15 gün has
talığına, binaen, 27. 4. 1973 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

«İçel Milletvekili Celâl Kargılı, 60 gün has
talığına binaen, 25. 4. 1973 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen, 20 
gün hastalığına binaen, 26. 4. 1973 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Ağrı Milletvekili Kasını Küfrevi, 21 gün 
hastalığına binaen, 2. 5. 1973 tarihinden itiba
ren». 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli, 15 
gün hastalığına binaen, 2. 5. 1973 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Siirt Milletvekili Selâhattin Oran, 15 gün 
mazeretine binaen, 25. 4. 1973 tarihinden itiba
ren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Rize Milletvekili Hasan Basri Allbayrak, 
15 gün mazeretine binaen, 20. 4. 1973 tarihin
den itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili İsmail Arar, 15 gün . 
mazeretine binaen, 26. 4. 1973 tarihinden itiba
ren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler 
Kalbul edilmiştir. 

«Kahraman Maraş Milletvekili Veysi Kadı-
oğlu, 15 gün mazeretine binaen, 26. 4. 1973 ta
rihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 15 
gün mazeretine binaen, 30. 4. 1973 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler../ Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Kayseri Milletvekili T. Doğan Avşargil, 15 
giiıi mazeretine binaen, 30. 4. 1973 tarihkfdeıı 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul, edenler,,. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. . 

«Giresun Milletvekili Abdullah İzmen, . 15 
gün mazeretine binaen, 2. 5. 1973 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, 15 gün 
mazeretine binaen, 2. 5. 1973 tarihinden itiba
ren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün ma
zeretine binaen, 30. 4. 1973 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili Osman Yeltekin, 10 gün 
mazeretine binaen, 9. 5. 1973 tarihinden itiba
ren» '. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir 

4 — ölüm cezasına hükümlü Şeref Dadmdı 
nın mahkûmiyet dosyasının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1051, 3/1065) 

BAŞKAN —. Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 19/4/1973 tarihli ve 5/4-2940 sayılı 

yazımız. 
(İlgi) deki yazımızla Başkanlığınıza sunul

muş olan ölüm cezasına hükümlülerden Şeref 
Dadandı vekili tarafından kararın düzeltilmesi 
konusunda yapılan müracaatın incelenmesi için, 
adı geçene ait mahkûmiyet dosyasının iadesine 
dair bu kere Adalet Bakanlığından alınan 9. 5. 
1973 tarihli ve 22043 sayılı tezkerenin sureti 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Naim Talû. 

Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurula arz edilmiştir, 
geri verilecektir. 

5 — Adalet Bakam IIayri Mummoğlu'nun 
1/831 esas numarada kayıtlı; «Devlet Güvenlik 
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Mşftkçmsleritım Kuruluş ve İşleyişi, Görev ve 
Yeİküeri ve Yargüamıa Usulleri hakkında kamın 
tasarısın nın, havale edildiği komisyonlardım alı
nacak dörder üyeden kurulu bir Gerici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (î/831, 
4/397) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı sayın Hayrı 
Mumeuoğlu'nun bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

-Millet Meclisi Başkanlığına 
14. 5. 1973 tarihli Gelen Kâğıtlarda bulunan, 
1/831 esas numarada kayıtlı «Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi, Görev ve 
yetkileri ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun Tasarısı»nın, önemine binaen bir an önce 
kanunlaşması için, havale edildiği Anayasa, 

Millî Savunma ve Adalet Komisyonlarından alı
nacak dörder üyeden kurulu oniki kişilik bir 
geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarım i a. 
Hayri Mumeuoğlu 

Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri 
Mumeuoğlu tarafından verilen ve Genel Kuru
la arz edilen önerge ile Devlet Güvenlik Mah
kemelerine ait tasarının geçici bir komisyonda 
görüşülmesi hususu talep olunmaktadır. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER. 

1 — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'vn, 
Tarımı ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'İn, Tarım Reformu kanun teklifle
ri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve 
İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân komis
yonlarında seçilen 3'er üyeden kurulu 81 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (8. Sayısı: 869) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar.. 

Adalet Partisi Grubu adına sayın Cevdet 
Akçalı. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Önol Sakar 
konuşacak sayın Başkan. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
sayın önol Sakar, buyurunu. 

A. P. GRUBU ADINA ÖNOL SAKAR (Ma
nisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; 

Adalet Partisi Grubu adına Toprak ve Ta
rım Reformu Kanun tasarısı hakkındaki görüş 
ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
,gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle gerek Par
tim, gerek şahsım adına hepinizi saygıyla se
lâmlarım. 

(1) 869 $. tSayûı basmayazı 9. 5. 1973 tarihli 
106 n<'i Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Değerli Milletvekilleri; 
Yüksek Heyetinizce görüşülmesine başla

nan Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarı
sı, hiç şüphesiz uzun süren ciddî ve ilmî çalışma
ların bir mahsulü bulunmaktadır 

Toprak ve Tarım Refromu Kanunu tasarısı, 
son iki yıldır üzerinde en çok konuşulan, çe
şitli kişi ve açılardan eleştirilere tabi tutulan ve 
Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konu ola
rak takdim edilmiştir. Meseleye dar ve belirli 
bir açıdan bakanlar, maksatlı davranışları ve 
eksik bilgileriyle Kamuoyunu yanlış istikamet
lere götürmeye ve yanlış intihaların doğmasına 
hayret etmişlerdir. Bunlar, bir kısım vatandaşla
rımıza, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
uygulanması ile başkaca hiçbir tedbire ihtiyaç 
duyulmaksızm Türkiye'nin bütün -ekonomik, 
politik ve sosyal meselelerinin halledileceğini, 
/Milletimizin bütün problemlerinin çözüleceğini, 
refah ve mutluluğa erişeceğini telkin etmişler
dir. Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısı
nın bu şekilde takdimi son derece hatalıdır. 
Gerçekte ise Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
Türk çiftçisinin ve Türk Milletinin ekonomik, 
kültürel ve sosyal kalkınmasını temin edecek 
tedbirler manzumesinin ancak bir bölümüdür. 
Ayrıca yeni bir buluş olmayıp bu konudaki ça
lışmalar uzun bir maziye sahip bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin ilânından bu yana bütün Cum
huriyet Hükümetlerinin toprak - insan ilişki-

— 2D4 — 



M. Meclisi B : 108 14 . 5 . 1973 O : 1 

lerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak üzerinde 
önemle durdukları Toprak ve Tarım Reformu, 
kaynağını Büyük Atatürk'ün 1 Mart 1922'de 
yapmış olduğu bir konuşmadan almaktadır. 
Atatürk'ün bu konuşmasında ifade ettiği gibi, 
«Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek 
müstahsil Qİan köylüdür.» Bu bakımdan herşey-
den evvel Türk köylü ve çiftçisinin kendisine 
lâyık bir yaşama seviyesine ulaştırılması gere
kir. Bu ise onun toprak sahibi kılınması, sahibi 
olduğu topraktan kendisini ve ailesini geçindi
recek gelirin teminiyle mümkündür. Bu ama
cın gerçekleştirilmesi için 1926 yılından itiba
ren birçok çalışmalar yapılmış v e bu çalışmalar 
sonucunda çiftçiyi topraklandırmayı amaç edi
nen bâzı kanunlar çıkartılmış, daha şümullü re
formlar için yine birçok teklif ve tasarılar ha
zırlanmıştır. Bunlar arasında İçişleri Bakanlı
ğının, daha sonra Tarım Bakanlığının 1934 yı
lında hazırladığı İskân Kanunu sonradan veri
len ismiyle Ziraî İslahat Kanunu tasarısını ve 
1945tfe kabul edilen 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu'nu zikredebiliriz. 

Tarımın düzenlenmesi ve ülkemizdeki top
rak - insan ilişkilerinin memleket gerçeklerine 
ve imkânlarına uygun yeni bir düzenlemeye ta
bi tutulmasını hedef almış kanunların sağladı
ğı başarıya rağmen getirilen tedbirlerin yeterli 
olmadığı ve memleketimizde Türk köyü ve köy
lüsünün her yönden kalkındırılmasını sağlaya
cak daha geniş kapsamda bir toprak ve tarım 
reformu yapılması zaruretine inanılarak 1961 
yılından itibaren gelmiş olan Tarım Bakanları 
isimleriyle anılan çeşitli reform tasarıları ha
zırlanmıştır. Bu vesileyle tasarı haline getiril
memiş birtakım tekliflerin de hazırlandığını, 
meselâ 1966 yılında Tarım Bakanlığının dört 
profesöre hazırlattığı teklifi de zikretmek müm
kündür. 

Yapılan çalışmalara ve hazırlanan çeşitli 
tasarılara rağmen 1971 yılma kadar bu tasarı
ların kanunlaştırılması ve reformun gerçekleş
tirilmesi mümkün olamamıştır. Bu gecikmenin 
başlıca sebebi, meseleye altüst edici ideolojik 
açı yerine memleketçi ve insancıl açıdan bakıl
ma çabalarıdır. 

12 Mart 1971 Muhtırasını mütaakip Toprak 
ve Tarım Reformu Kanun tasarısının yeniden 
ele alındığını ve bu tarihten sonra kurulan Bi

rinci Erim Hükümeti'nin Programında hemen 
başlıca ve en önemli konu olduğunu görürüz. 
Nitekim, bu tarihten itibaren malûm çevrelerce 
reform, Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün 
sorunlan bir anda çözümleyecek sihirli bir reğ-
nek olarak kamuoyuna empoze edilmiş ve (top
rak reformu), memleketi kurtaracak olan Hü
kümetin başarısına yegâne vasıta sayılan adeta 
yeni bir keşif olarak sunulmuştur. Gerçekte 
merhum Şefik İnan'm 1972 yılında yayınladığı 
(yeniden keşfedilen toprak reformu) başlıklı 
makalesinde de ifade ettiği gibi, toprak refor
mu konusu, yıllardan beri üzerinde çalışılmış, 
düşünülmedik, didik didik edilmemiş tarafı kal
mamış bir konudur. Konu o derece incelenmiş 
ve işlenmiştir ki, Tarım Bakanlığındaki uzman
lar nerede ise Toprak Reformu Kanunu tasarısı 
hazırlanmaktan bıkmışlar, usanmışlardır. 

Toprak reformu üzerine ciddî bir şekilde 
eğilinince Türkiye'de toprak konusunun, toprak 
reformunu diline dolamış başkaca siyasî serma
yesi olmayan bâzı sözcülerin, bâzı yazarların ve 
sözde bilim adamlarının iddia ettikleri gibi olma
dığı, çok kısa bir sürede anlaşılmış ve ömrü hiç 
şüphesiz çok kısa olması gereken Birinci Erim 
Hükümeti yerine kurulan İkinci Erim Hükümeti, 
memleket gerçekleri, imkânları, huzur ve selâme
ti ile bağdaşması mümkün olmayan teklif ve tasa
rıları memleket ihtiyaçlarına, şartlarına ve ilmin 
esaslarına göre revizyona tabi tutmaya mecbur 
kalmıştır. 

Atillâ Karaosmanoğlu tarafından hazırlanan, 
sonradan yeniden ele alınmış olan Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedbirler Kanunu tasarısıyla 
Ana Kanun tasarısının kısa bir dönem içinde ge
çirmiş olduğu çeşitli safhaları arz etmek suretiy
le değerli vaktinizi almak istemiyorum. Esasen 
bunlar Yüksek Heyetinizce de malûmdur. 

Muhterem milletvekilleri; her ülkede olduğu 
gibi Türkiye'de de üzerindeki nüfusu besleyecek 
toprak varlığı sınırlıdır ve sınırlı bulunan topra
ğın barındırdığı nüfus için en iyi şekilde kulla
nılması ve yurt kalkınmasına gerekli katkıda bu
lunması bir zarurettir. 

Bütün kalkman ülkelerde tarım sektörü, eko
nomide en büyük ağırlığı teşkil eder ve bu ülke
lerin kalkınması herşeyden önce tarım sektörünün 
kalkınmasına bağlıdır. 

Nüfusun süratle artmakta ojlduğu ülkemizde 
de her karış toprağın istihsale (vazedilmesi ve en 
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verimli bir şekilde kullanılması kaçınılmaz bir za
ruret olmuştur. Yurdumuzda topraksız çiftçi ai
lelerinin sayısı sürekli olarak artmakta, öte yan
dan tarımsal topraklar, ekonomik değerlerini kay
bedecek şekilde zamanla dağılmakta ve küçülmek
tedir. 

•Bugün Türk köyü ve köylüsü, onun için arzu 
ettiğimiz gelir ve yaşama seviyesine ulaşamamış
tır. Bu bakımdan Reform, aşırı solcularla ve söz
de ilim adamlarının istediği şekilde, Türk Ulusu' 
nuıı inanç, birlik, mukaddes bildiği değerleri, hak 
ve hürriyetleri temelinden sarsıp yıkmayı hedef 
almış, vatandaşı vatandaşa düşürecek, toprak sa
hiplerini el açmaya mecbur edecek bir anarşi kay
nağı olarak değil, Türkiye'mizin gerçeklerine 
uyan, topraklısı, topraksızı ile bütün Türk köy
lüsünü severek, inanarak onları mutluluğa götü
recek, tarımda bir kalkınma savaşı olan Atatürk 
ilkeleri ve Anayasa doğrultusundaki toprak ve 
tarım reformudur. 

Atatürk şöyle demiştir: «Ulusal ekonomimizin 
temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkın
maya büyük önem vermekteyiz. Bu pek önemli işi 
doğru olarak amacına ulaştırabilmek için ilk önce 
ciddî araştırmalara dayanan bir tarım politikası 
tespit etmek ve onun içinde her köylünün ve bü
tün yurttaşların kolayca kavrayabileceği ve seve
rek uygulayabileceği bir tarım düzeni kurmak ge
reklidir. 

Her şeyden önce ülkemizde topraksız çiftçi bı
rakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, 
bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiç. bir 
nedenle bölünemez bir nitelik alması, büyük çift
çi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri toprak 
genişliği, toprağın bulunduğu" bölgelerin nüfus 
yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre 
smırlanmalıdır.» 

Atakürk'ün ifade ettiği bu ilkeler 1961 Ana
yasasında yerini almıştır. Anayasamızın 37, 41 ve 
52 nci maddelerinde yer alan hükümlere göre 
Devletimiz, «Demokratik yollarla...» «Toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 
çiftçiye toprak sağlamak...» «...halkın gereği gibi 
beslenmesini, tarımsal üretimin...» ve verimin 
«toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için gereken tedbirleri» almak, 

«...iktisadî ve sosyal (...) adalete, tam çalışma 
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşama seviyesi sağlanması» görevleriyle 
yükümlüdür. 

İşte bu sebeplerle Adalet Partisi olarak toprak 
ve tarım reformunu Atatürk'ün çizdiği ve Ana
yasamızın kabul ettiği ölçüler içinde anlıyor, in-' 
san hak ve hürriyetlerine dayalı kalkınma ham
lesinin bir merhalesi olarak savunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'miz hepinizin 
bildiği gibi bir tarım ülkesidir. 1970 genel nüfus 
sayımına göre nüfusumuzun % 64,1'i kırsal alan
da yaşamaktadır. 1971 yılı itibariyle ve sabit fi
yatlarla millî gelirimizin % 26,2'si tarım sek
töründen gelmekte ve ihracatımızın % 77,9'unu 
tarımsal ürünler teşkil etmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığı Toprak - Su Genel Mü
dürlüğünün yayınlarına göre; tarım toprakları
mız 26,5 milyon hektar olup, Türkiye toplam ala
nının % 37'sini kapsamaktadır. Tarım toprakla
rımızın 15,9 milyon hektarı nadaslı kuru tarım 
arazisi, 6 milyon hektarı nadassız tarım arazisi, 
3 milyon hektarı sulu tarım arazisi, 1 milyon 
hektarı bağ - bahçe arazisi ve 1 milyon hektarı da 
özel mahsul yetiştirilen arazidir. Ayrıca 17,8 mil
yon hektar çayır ve mera, 22,8 milyon hektar or
man arazimiz mevcuttur. 

Yine Köy İşleri Bakanlığının köy envanterle
ri sonuçlarına göre; memleketimizde 4 125 778 
tarımsal işleteni vardır. Bunlardan 1 268 301 ai
lenin toprağı yoktur ve toprağı olmayan bu aile
lerden 72 883'ü ortakçı, 12 673'ü kiracı ve 
1 182 745'i tarım işçisidir. Toprak sahibi 2 857 477 
işletmeden 2 221 322 ailenin sahip olduğu toprak 
miktarı 1 ilâ 50 dekar arasındadır. 50 dekardan 
büyük toprağa sahip aile sayısı ise 636 155'tir. 
Öte yandan 1970 yılı tespitlerine göre bin dekar 
ve daha fazla toprağı olan işletme sayısı ise 2 320' 
dir. 

Görülüyor ki hiç toprağı olmayan 1,3 mil
yon aile ile birlikte, 50 dekara kadar araziye sa
hip çiftçi aile sayısı 3,5 milyon aileyi bulmakta
dır. Bunun taşıdığı anlam; halen ülkemizde en az 
3 milyon ailenin toprak ihtiyacında olduğudur. 

Diğer taraftan tarihî bir gelişimin sonucu ola
rak tarım toprakları küçülmüş ve parçalanmış ve 
tarım, tabiat şartlarından kurtarılamamış; çiftçi
lerimiz, gerek üretim, gerek ürünlerinin, dolayı-
siylo emeklerinin gereği gibi değerlendirilmesi 
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için arzu edilir seviyede teşkilâtlandırılamamıştır. 
Bugün de üretime birinci derecede etkisi bulu
nan kırsal alanın altyapı hizmetleri tamamlana
mamıştır. Aslında Adalet Partisi 6 yıllık iktidarı 
boyunca kırsal bölgenin, dolayısiyle Türk köy
lüsünün kalkınmasını sağlayıcı tedbirlere, bir 
yıldan diğerine artan ölçüde büyük ağırlık ver
miş, Türkiye'mizde her köyümüz, hattâ oba, mez
ra olarak adlandırılan her meskûn yeri suya, 
elektriğe, yola ve diğer altyapı hizmetlerine ka
vuşturmaya çalışmıştır. 1965 - 1970 döneminde 
köy fizikî altyapısının kurulmasında önemli ge
lişmeler sağlamış, kırsal nüfus başına fizik altya
pı yatırımı 1965 fiyatlarıyla Birinci Plân döne
minde yılda 17,2 TL.'dan İkinci Plân döneminin 
ilk 4 yılında, yani Adalet Partisi iktidarında 38,3 
TL.'ya çıkmıştır. Yine 1962 yılında 8 614 Km. 
olan kaplamalı köy yolu, 1971 yılı sonlarında 
62 750 Km. ye, 11 987 Km. olan tesviyeli köy 
yolları 1971 yılı sonlarında 25 587 Km. ye çıka
rılmıştır. 

Görülmektedir ki Cumhuriyetten 1962 yılma 
kadar 8 614 Km. yapılabilen kaplamalı köy yol
ları son 8 yıllık dönemde 7 misli bir artış göster
miştir. 

Diğer taraftan 1962 yılında 13 bin yerleşme 
ünitesinde yeterli içme suyu bulunduğu halde, 
1971 sonu itibariyle yeterli içme suyu götürülen 
yerleşme merkezi 39 596'ya yükselmiştir. Nihayet 
1965 yılma kadar elektrik götürülen köy sayısı 
sadece 300 iken, bu rakam 1971 yılı sonlarında 
4 600'e, bugün de 6 binin üstüne ulaşmıştır. 

Yukarıda sunduğum istatistik! bilgiler Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânından ve Başbakan
lık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
yayınladığı «Toprak ve Tarım Eeformu Açısın
dan Sayılarla Türkiye» kitabından alınmıştır. 

Hiç şüphesiz bahse konu hizmetler Türk köyü 
ve köylüsünün kalkınmasını sağlayıcı temel un
surlardır ve gerçek anlamda memleketimiz ve 
köylümüz için reformlar; bu mutluluğu artırıcı, 
gelirde, yaşama seviyesinde sosyal adaleti sağla
yıcı reformlardır. Binaenaleyh, toprak ve tarım 
reformu, çiftçiye toprak dağıtımını da kapsamak 
üzere, Türk köylüsüne arz edilen hizmetleri daha 

geniş ölçüde götürebilmesinin bir aracı olmak
tadır. 

Köy ve köylü sorunlarına en büyük ağırlığın 
verilmiş olmasına rağmen köylerimizin asırlardır 

ihmal edilmiş olması ve son yıllardaki. inkıtam 
meydana gelmiş olması, köye götürülen hizmetle
rin istediğimiz şekilde gerçekleşmesinde aksama
lar yapmıştır. Adalet Partisi olarak Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında tarım sektörü için ön
görülen 33 milyarlık yatırımı daha önceki hizmet
lerimizi tamamlayıcı bir hedef olarak görüyoruz. 
Ancak bu hedefe ulaşabilmek, millî iradenin tam 
ve müdahalesiz temsil edileceği bir rejimin yaşa
ması ile mümkün olacaktır. Halkla, ele!e vermiş 
hükümetlerin uygulayacağı toprak ve tarım re
formu, Türk köyünü ve köylüsünü arzu edilen 
yaşama düzeyine ulaştıracak, kırsal kalkınmamı
zın hız kazanmasıyla da Türkiye'nin sanayileşme 
hamlesi güç kazanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, çok yönlü ve kırsal 
kalkınmayı sağlayıcı bir tedbirler manzumesi olan 
toprak ve tarım reformlarının; ekonomik, sosyal 
ve siyasal olmak üzere başlıca 3 hedefi vardır. 

Reform uygulamış ülkeler tercih ettikleri si
yasî rejim ve idare şekline ve ülkenin şartlarına 
ve sahip bulunduğu imkânlara göre bu amaçlar
dan bir veya ikisine ağırlık vermişlerdir. Ülkemiz 
yönünden toprak ve tarım reformunun amacının 
gerek Atatürk'ün sözlerinde ev gerek Anayasamı
zın 37, 41 ve 52 nci maddelerinde en açık şekil
de ifadesini bulduğunu belirtmiştim. Buna göre 
reform, Anayasa hükümleri ve demokratik esasla
ra bağlı olarak bir yandan tarım topraklarının en 
verimli bir şekilde işletilmesi ve tarımsal yapının 
güçlendirilmesi suretiyle üretim ve verimi artır
mak, diğer yandan toprağın tasarruf şekli ile 
mülkiyet ve gelir dağılımını sosyal adalet ilke
lerine göre en âdil bir şekilde tanzim ederek yeni 
istihdam alanları ve olanakları yaratmak ve yurt
ta mülk güvenliğini sağlamaktır. Bu, ancak eko
nomik gücün artırılmasıyle sosyal adalet arasın
da tam bir dengenin temin olunması istikametin
de, memleketin kırsal alanlardaki sorunlarına bü
tün çiftçilerimizin severek ve isteyerek iştirak ede
cekleri, gerçekçi çözüm yollarını getirmek ve böy
lece reformun ekonomik ve sosyal amaçlarına ay
nı ölçüde öncelik ve ağırlık vermek suretiyle 
mümkündür. 

Reformu, sadece toprak dağıtımı şeklinde ka
bul eden, tarım sektörüne ve dolayısiyle memle
ket ekonomisine verim ile üretime önemli katkı
da bulunan tarımsal işletmeleri parçalayıp birer 
cüce işletme haline getirmeyi istihdaf eden görüş-
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leri samimiyetle bağdaştırmak güçtür. Çünkü böy
le bir reformun başarıya ulaşması ve memleket 
hayrına olabilmesi hiçbir suretle mümkün değil
dir. Toprak dağıtımı, yurt tarımının tüm olarak 
kalkınmasına matuf tedbirlerden sadeee birisini 
teşkil eder. O da, teknik ve ilmin gerekleri ve 
ülke şartlarına göre sınırlıdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Nitekim, hedefi sadece toprak dağıtmak olan 
bâzı ülkelerin reform uygulamalarında başarı sağ
lanamamış, buna mukabil tarımsal verim ve üre
timin düşmesi nedeniyle, bu memleketler açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları gibi, siyasal 
amacın gerçekleştirilmesi bir yana yapılan reform, 
sosyal adalet ve refah yerine, o ülkelere reform 
öncesine nazaran daha büyük huzursuzluklar ve 
neticede büyük felâketler getirmiştir. 

'Bunun içindir ki, Adalet Partisi olarak biz, 
zenginleri ve orta gelirlileri fakir değil, fakirleri 
orta gelirli, orta gelirlileri de zengin yapmak is
tiyor, modern ekonomik ve verimli işletmeleri cü
ce işletmeler haline dönüştürmeyi değil, cüce iş
letmeleri modern, ekonomik ve verimli işletme
ler haline getirmeyi amaçlıyoruz. 

Hakikatte siyasal amaca ancak ve ancak eko
nomik ve sosyal amacın gerçekleştirilmesiyle ula
şılabilir. Siyasal amacın bir kanun içinde özel hü
küm veya madde halinde tedvini hiç bir surette 
söz konusu değildir. Kişinin siyasî haklarım öz
gürce kullanabilmesi, ülkede sosyal adaletin sağ
lanmasına ve ülkenin hür, demokratik ve hukuk 
Devletine sahip olmasına bağlıdır. Her vatanda
şımız hukuk ve sosyal adaletin hâkim olduğu ül
kemizde özgürdür ve siyasal haklarını yine özgür
ce kullanmıştır ve kullanmaktadır. 

Sadece toprak dağıtımı dolayısıyle reformun 
yine yalnız siyasal amacını gerçekleştirmeyi öngö
ren reformlar, genellikle «toprak reformu» 
olarak isimlendirilmekte ve bu uygulamaların te
mel hedefini ülkede toprak mülkiyetinin kendi 
ifadeleriyle köklü olarak yeniden düzenlenmesi 
teşkil etmektedir. Yurt olanakları ölçüsünde top
raksız veya az topraklı çiftçilere toprak temin et
mek ile birlikte verim ve üretimi artırmayı her ta
rımsal işletmenin en verimli işletme haline getir
meyi, böylece köy ve köylünün topyekûn kalkın
ması ve refaha eriştirilmesini sağlayacak tedbir
lerin birbirini tamamlayacak şekilde bir bütün 
haline getirmekte ve reformun amacına en uygun 

şekilde olan Toprak ve Tarım Reformu şeklinde 
isimlendirilmesinden acaba neden endişe edilmek
tedir? 

Değerli arkadaşlarım, toprağın sahibi tarafın
dan doğrudan doğruya işletilmesi anaprensiptir. 
Ancak, bunun anlamı toprak sahibinin arazisini 
tek başına veya sadece eşi ve çocukları ile kendi
sinin ekip biçmesi değildir. İşletmeci çok kere 
ilâve işgücüne muhtaçtır ve işletmesinde ücretle 
işçi çalıştırmak zorundadır. Zira bir kişi veya ai
lenin sahip olduğu işgücü, o işletme ve üretim için 
kâfi gelmeyebilir. Çiftçilere bizzat veya yalnız ai
lesi fertleriyle işleyebileceği kadar arazi bırakma
yı ilim ve işletmecilikle bağdaştırmak mümkün 
olamaz. Böyle bir görüş; bir yandan topraksıza 
herhangi bir objektif ölçüye dayanmayan bir ara
zi verilmesi, öte yandan toprak sahibi olanların da 
toprak dağıtılanlar seviyesinde ufak toprak par
çalarını işletmeleri anlamını taşır. Gerçekte ge
rek dağıtılan toprak ve gerek sahibine bırakılacak 
arazi için topraksız çiftçiyi belli gelir imkânına 
kavuşturacak veya toprak sahipleri için ulaştıkla
rı yaşama düzeyini devam ettirmeyi mümkün kıla
cak objektif, ilmî ve her şeyden önce âdil bir kıs
tas,-bir ölçü almak gerektir. 

Arazi sahiplerinin topraklarını kamulaştırıp, 
onlara toprak dağıtılanlar kadar toprak bırakma
yı, böylece işletmeleri ilmî ve âdil bir ölçü olmak
sızın birbirine eşit topraklı işletmeler haline ge
tirmeyi hedef edinen reform uygulamaları yalnız 
sosyalist ülkelerde görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada kısa da olsa 
bir meseleye temas etmek istiyorum; her konuda 
teknisyenler kendilerine tevdi edilen görevleri 
bilgi, ihtisas ve tecrübeleri ölçüsünde yerine ge
tirmekle yükümlüdürler. Çalışmaların uygulama 
safhasına sunulmasında nihaî karar ülkenin kal
kınması, milletin refah ve saadetini teminde en 
büyük sorumluluğu taşıyan siyasî otoriteye, diğer 
görüş ve kanaatlerini empoze etmek, sonra da si
yasî sorumlular onun istediğini yapmıyor, uygu
lamıyor diye, kanun koyucunun kararlarını eleş
tirmek durumunda değildir. Şayet aksi söz konu
su ise teknisyen kendi görev sınırını aşmış, kendi
sini bir siyasî sorumlu olarak görmeye başlamış, 
diğer bir ifade ile politikacı olmuş demektir, hem 
de kimseye verilecek hesabı olmayan bir politikacı. 

Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi re
formların başarısının, halkın bu reformlara seve-
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rek, isteyerek katılmasiyle mümkün olduğunu ifa
de etmiştik. Bu, bir yandan Devletin malî külfe
tini azaltır, öte yandan toplumun her çeşit sos
yal sarsıntılara mâruz bırakılmasını önleyecek re
formun kendiliğinden gerçekleşmesine yardımcı 
olur. Bu amaçla, bilhassa Türkiye'miz bakımın
dan çiftçilerimizin tabiat şartlarına bağlı olmak
tan kurtarılabilmesi için her şeyden önce topra
ğın kendi imkânları ile sulu arazi haline getiren
lerin en geniş ölçüde teşvik edilmelerine ve bu 
çiftçilere daha çok imkânlar sağlanmasına büyük 
ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan memleketin malî güç ve kay
naklarına göre ancak bölge bölge uygulama ola
nağı bulan reformun, Devlete bir külfet tahmil 
edilmeden, reform dışındaki bölgelerde çiftçileri
mizin kendi imkânlanyle yine kendilerine ve aile
lerine yeter gelir sağlayacak toprağa sahip olma
sına yardım edecek tedbir ve teşvikler büyük 
önem taşır. Toprak ve Tarım Reformunun temel 
amacı verim ve üretimin artırılarak tarımın kırsal 
bölge ve çiftçilerimizin kalkındırılması olmak ge
rektiğine göre, yurt tarımına ve tarımsal üreti
me önemli katkısı olan ve en verimli şekilde iş
letilen tarımsal işletmelerde, reform ile üretim ve 
verimin düşmemesi, ülkenin açlık tehlikesiyle kar
şı karşıya kalıp, diğer memleketlere muhtaç olma
ması için daha geniş imkânlar tanınması, bu tür 
işletmelere daha fazla arazi bırakılması bir zaru
retin ifadesidir. Bugün reform yapmış birçok ül
keler bu çeşit işletmelerin artırılması için büyük 
gayret ve paralar harcamaktadırlar. Her geçen 
gün sanayileşme ve dolayısıyle şehirleşme sebe
biyle geniş nüfus kitleleri köylerden şehirlere ak
maktadır. Böylece bir yıldan diğerine artan öl
çüde daha çok nüfusu daha az çiftçinin beslemesi 
gerekmektedir. Nitekim bugün Amerika'da tarım
la uğraşan çiftçi nüfusu, toplam nüfusun yüzde 
8'ni teşkil etmekte ve ülkenin tarımsal ürün ihti
yacını bu derece arz nispetteki az çiftçiler karşı
lamaktadır. Bu nispetler; İngiltere için yüzde 4, 
Fransa için yüzde 18, Holanda için yüzde 10'dur. 
Gerçekten bu seviyeye ulaşmak özlemi çekilen bir 
sonuçtur ve sanayileşmenin en başta gelen şartı
dır, ancak böyle bir sonuç mevcut tarım işletme
lerinin ileri teknolojinin uygulandığı en verimli 
işletmeler haline getirilmeleriyle mümkün ola
caktır. 

Muhterem milletvekilleri, tasarı neler getir
mektedir? Yukarıdan beri arz ettiğim üzere bü

tün icraatında Türk Ulusunun inançlarına hür
meti, yerleşmiş ve milletçe benimsenmiş hukuk 
kurallarından ayrılmamayı şiar edinen Adalet 
Partisi olarak biz, Toprak ve Tarım Reformun
dan hür ve demokratik esaslar ve Anayasa doğ
rultusunda memleketimizin sahip olduğu imkân
lar ölçüsünde topraksız ve az topraklı çiftçileri
mize, onlara yeter geliri temin edecek toprak sağ
lamak, memlekette istihsale vaz edilmemiş, işlen
memiş hiç bir karış toprak bırakmamak, bütün 
tarım topraklarının en verimli bir şekilde bizzat 
sahiplerince işlenmesini gerçekleştirmek; tarım 
topraklarının ufalmalarını, dağılmalarını ve eko
nomik değerden yoksun olacak şekilde parçalan
malarını önlemek; dağınık ve parçalanmış arazi
leri birleştirmek; üretimi artırıcı kredi sistemini 
daha etkin hale getirmek, yaygın bir tarımsal 
eğitim programını uygulamak, modern teknoloji
nin tatbiki imkânlarını yaratarak, tarımsal ürün
lerin üreticiler için en iyi şekilde değerlendirilme
si tedbirlerini almak, topraklandırılamayan çiftçi 
ailelerini isabetle hazırlanmış bir plân içinde di
ğer sektörlere kaydırılması şartlarını temin etmek 
gibi birbirini tamamlayıcı ve gerçekten kırsal böl
genin ve çiftçinin kalkınmasını sağlayıcı bir ted
birler topluluğu olarak anlamaktayız. 

Yüce Heyetinize sunulmuş olan tasarı, bütün 
bu saymış olduğum tedbirleri birlikte getiren bir 
metin niteliğindedir. 

Tasarının amaçlarını tarif eden ikinci madde
sinde reformun amacı, toprağın verimli bir şe
kilde işletilmesi, tarımsal üretimin sürekli olarak 
artırılması, değerlendirilmesi, pazarlanması ve 
ulusal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının 
kurulması olarak tarif edilmektedir. Yine bu mad
deye göre, topraksız ve az topraklı çiftçi aileleri
nin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri haline 
getirilmeleri için topraklandırılmaları, donatımla
rı, desteklenmeleri ev örgütlenmeleri öngörülmek
tedir. Böylece belirlenen ekonomik ve sosyal amaç 
gerçekleştirilmek suretiyle, tasarının siyasal amacı 
da sağlanmış olmaktadır. 

Tasarı, arz ettiğim temel hedeflerine ulaşabil
mesi için ihtiva etmiş olduğu hükümleri ve bu 
hükümlerin getirmiş olduğu başlıca tedbirleri şöy
lece özetlemek mümkündür : 

Memleket imkânlarına ve sağlanacak toprak 
kaynaklarına göre, topraksız ve az topraklı çift
çilere yıllık 15 bin liralık harcanabilir gelir te
min ederek toprak sağlamak; 
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Devamlı ihtilâf kaynağı olan ve bir düzen
sizlik arz eden mer'a ve yaylakların Türkiye öl
çüsünde hukukî bir nizama sokulması; 

Reform bölgeleri dışında devam ettirilmesin
de yarar görülen kiracılık ve ortakçılığın yeni
den düzenlenmesi ve ekonomik güç. bakımından 
daha zayıf olan kiracı ve ortakçının -himaye 
olunması; 

Tarım topraklarının miras yoluyle ekonomik 
değerini kaybedecek ölçüde küçülmesinin önlen
mesi; 

Dağılmış parçalanmış tarım arazilerinin ve
rim ve üretimi artırmak amaçlariyle toplulaş-
tırılması; 

Toprağını kendi imkân ve yatırımlariyle su
layan çiftçiye kurak arazi normlarında toprak 
bırakılmak suretiyle, sulu ziraatin ve sulama
nın teşvik edilmesi; . 

Çiftçinin reform uygulamalarına bizzat ka
tılması imkânlarının yaratılması, üreticilerin 
çok yönlü ve güçlü kooperatifler olarak teşki
lâtlandırılmaları ; kamulaştırma karşılıklarını 
hisse senedi olarak almak isteyenlere daha geniş 
imkânlar tanıyarak, sanayileşmeye yönelmeleri
nin teşvik edilmesi; kamulaştırma bedellerinin 
toprağı kamulaştırılanlar için tatminkâr sevi
yede tutulması ve yeni yatırımlara yönelmeleri
nin teşvik edilmesi; topraklandınlamayan ve ta
rımsal iskâna tabi tutulamayan tarımdaki fazla 
nüfusun diğer sektörlere kaydırılması; reform 
uygulamasında süratin sağlanması için ihtilât-
ların hallinde daha. süratli ve kesin çözüm usul
leri getirilmesi; çiftçilerin en geniş ölçüde kre
di imkânlarından, araç - gereç temininden en 
ileri seviyede faydalanma imkânlarının yaratıl
ması; reformun gerçek hedefine ulaştırılabil
mesi için kurulacak teşkilâtın güçlendirilmesini 
ve bu teşkilâtta görev almayı cazip hale getir
meyi öngören tedbirler olarak sıralamak müm
kündür. 

Bu konuda Hükümet tasarısında olmamakla 
beraber, Geçici Komisyon tarafından tasarı 
metnine ilâve, edilmiş olan (modern işletme) 
lere temas etmekte fayda görmekteyim. 

Gerçekte Komisyonun tasarıya ilâve ettiği 
bu tip işletmelere Hükümet katılmamıştır. Bu
nun sebebi, Hükümetin bu işletmeleri istemeyi
şi değil, bırakılacak toprak miktarının artması 
sebebiyle, topraksız ve az topraklı çiftçiye da-
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ğıtılacak olan toprak rezervlerinin azalacağı 
endişesi olduğu kanaatindeyiz. 

Şurası muhakkak ki, gerçek amacı her şey
den evvel tarımsal üretim ve verimin artırılması 
olan Toprak ve Tarım reformunda, tarımsal 
üretime dolayısiyle memleket ekonomisine önem
li katkıda bulunan bu tip işletmelere, diğerle
rine nispetle daha geniş imkân tanınması zaru
ridir. 

Köy İşleri Bakanlığınca yapılan tahminlere 
göre, Komisyonun kabul ettiği ölçülerde mo
dern işletmelere daha fazla toprak bırakılması, 
toprak rezervini 50 bin ailenin topraklandırıl
masın a mâni olacak ölçüde azaltmaktadır. An
cak, yapılan bu hesaplama, Türkiye'de her ta
rımsal işletmenin modern olduğu veya olacağı 
varsayımına dayanmaktadır. Halbuki Komisyon 
raporunda da belirtildiği gibi, tasarıda modern 
işletme için verilen tarife uyabilen en çok dört
te bri nispetinde işletme mevcuttur. Buna göre 
topraklandırılamayan çiftçi sayısı en çok 12 500 
civarında olacak ve bu da, bugün toprağa muh
taç, toplam çiftçi sayısının sadece binde dördü
nü teşkil edecektir. 

Bu itibarla tercih ve karar hiç şüphesiz Yü
ce Heyetinizindir ve vereceğiniz kararın mem
leketimiz ve. çiftçimiz için en iyi sonucu sağla
yacağı muhakkaktır. 

Muhterem mlleetvkilleri, reform uygulamış 
diğer Garp ülkelerinde de, yine verim ve üreti
min artırılması ilkeleri ile, bu çeşit işletmelere 
özellik tanınmıştır. 

Kırsal alanın ve az gelişmiş bölgelerin sos-
yo - ekonomik ve kültüre] kalkındırılması ve 
tarım sektörünün geliştirilmesi için dünyadaki 
uygulanan politikaları başlıca iki grupta topla
mak mümkündür : 

Bunlar İtalya, İran, İspanya, Japonya, Mil
liyetçi Çin, Peru ve Hindistan gibi ülkelerin uy
guladığı reformcu tarım politikaları; komünist 
ülkelerin uyguladığı ihtilâlci tarım politikaları
dır. 

Türkiye'mizin yeri, elbette birinci grupta 
olacaktır. Bu gruba dâhil ülkelerin reform uy
gulamalarından birkaç, örnek vermek gerekirse, 
işletmelere bırakılan âzami toprak büyüklükle
rinin şöyle olduğunu görürüz : 

ispanya'da 1 250 dönüm; Hindistan'da 1050 
dönüm; Peru'da sulu arazide 2 bin, kuru ara-
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zide 4 bin dönüm; İtalya'da 3 bin dönüm; İrak'
ta ise 5 bin dönümdür. Buna mukabil, bâzı ül
kelerde, toprak varlığının son derece az ve ül
kelerin sosyal ve iklim şartlarının dağişik ol
ması sebebiyle, kamulaştırma tavanı düşük tu
tulmaktadır. 

Meselâ Birleşik Arap Cumhuriyetinde işlet
melere bırakılan âzami toprak büyüklüğü 630 
dönümdür. Bu tavan, Milliyetçi Çin'de 333 dö
nüme kadar düşmektedir. 

Bu arada temas etmeden geçemeyeceğim 
ikinci gruba dâhil, yani ihtilâlci tarım politika
sı uygulayan ülkelerden Yugoslavya, 1948 yı
lında tamamen kollekti-vizasyona gittiği halde, 
bu sistemin getirdiği başarısız sonuçlar dolayı-
siyle, 1953 yılından itibaren, 350 dönümlük özel 
işletmeler kurulmasına müsaade etmek mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Diğer taraftan, verim ve üretim artırılması
nı, kırsal kalkınmanın en başta gelen şartı ola
rak tespit eden demokratik Batı ülkeleri, mo
dern verimli ve rasyonel çalışan işletmeleri kur
muşlar ve bunlara birçok imkânlar tanımışlar
dır. Nitekim, İtalya'da reform uygulamasında 
modern isletmelere tanınan muafiyet, 841 sayılı 
Kanuna göre 5 bin dönümdür. Peru'da ise 
24 Haziran 1969 tarih ve 17716 numaralı Re
form Kanununa göre, kanunda vazedilen sosyal 
ve teknik şartları haiz modern işletmelere ka
mulaştırma tavanının 4 katına kadar arazi bı
rakılmaktadır. 

Nihayet, Allende'nin Şili'sinde dahi, sulu ara
zide normal kamulaştırma tavanı olan 800 dö
nüm, gerekli şartların tahakkuku halinde, 3 200 
dönüme kadar yükselmektedir. Buna mukabil 
bâzı ülkelerde toprak rezervinin az olması ne
deniyle, modern işletmelere tanınan tavan mu
afiyetleri, işletmelere bırakılan âzami toprak 
büyüklüklerinde olduğu gibi, düşük tutulmak
tadır. 

Hiç şüphesiz, yukarıda verdiğim örnekleri, 
Türkiye için geçerli kriterler olarak kabul et
mek söz konusu olamaz. Gerek dağıtılacak, ge
rek arazi sahpilerine bırakılacak toprak; ülke
lerdeki toprak rezervine, iklim, tabiat şartla
rına, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine 
ve bunlardan çok daha önemli olmak üzere, o 
memleketin siyasal ve idarî yönetimine bağlıdır. 
Bir demokratik hukuk devletinde, isletme bü-

| yüklükleri, ilmî, objektif ve ülkenin, Anayasa
mızda belirtildiği gibi) iklim ve sosyal düzeni
ne göre tespit olunabilir. 

Modern işletmeler, hiç şüphesiz komünist ül
kelerde bulunmaktadır. Buna mukabil, demok
ratik ülkelerdeki modern işletmelerin yerini, 
komünist ülkelerde, sadece mahdut bir zümreye 
hitabeden düzenli veya modern devlet işletme
leri almıştır. 

Değerli milletvekilleri, yukarda arz ettiğim 
gibi, huzurunuza takdim edilen ve diğer ülkeler
deki uygulamaların sonuçlarından ve bu ka
nundaki yerli ve yabancı pek çok uzmanın bilgi 
ve tecrübelerinden yararlanmak suretiyle, ge
rek Hükümetin ve gerek Geçici Komisyonun 
uzun süren çalışmalarının mahsulü bulunan ta
sarının, Türk köylüsü ve çiftçisinin mutluluğu 
ve dolayısıyle Türk tarımının kalkındırılması 
için ihtiva ettiği hükümlerle, köy ve köylümüze 
bir güven kaynağı olması temennimizdir. An
cak, başarı, daima kanunların mükemmeliyeti
ne değil, onları tatbikle görevli olan yöneticile
rin bilgi, tecrübe, memleketseverliliğine, yurt 
ve vatanı için en iyi ve en doğru şekilde uygu
lamalarına bağlıdır. 

Burada, Toprak ve Tarım Reformu önted-
birler Kanununun, neşrinden bugüne kadar 10 
ay geçmesine rağmen ve kanun toprak ve tarım 
reformunun uygulanmasında görev almak ve 
toprak ve tarım reformu ile ilgili çalışmalar 

I yapmak ve sürdürmek üzere bir Toprak ve Ta
nın Reformu Müsteşarlığı kurulmasmiı âmir 
bulunmasına rağmen, Müsteşarlığın hâlâ ku
rulmamış olmasını üzüntü ile karşıladığımızı, 
ifade etmek isterim. Bir yıla yaklaşan bir sü
reden beri, tasarıların hazırlanması, müzakere
ler için gerekli bilgilerin temin ve istifadeye 
arz edilmesi, reform için hazırlık ve uygulama 
çakışmalarının" sürdürülmesi gibi, son derece 
güç ve yorucu hizmetlerin kuruluşlardan ge
çici olarak sağlanan 6 - 7 idealist elemanın gay
retine bırakılması, gerçekten üzücüdür ve bu 

j konunun memleket ölçüsündeki önemiyle telif 
I edilmesi güçtür. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetinizin de 
hatırlayacağı gibi; söz konusu Öntedbirler Ka
nunun genel müzakerelerine başlanırken, gru
bumuzdan birçok milletvekili arkadaşımız, bu 

I kanun ile o talihte Geçici Komisyona sunul-
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muş olan ve halen müzakere ettiğimiz anaka-
nunun birleştirilmesini istemişler ve bu tek
life Komisyon da katıldığı halde Hükümet iş
tirak etmemiş ve öntedbirler Kanununun ana-
kanun dolaynsıyie reformu uygulamaya konma
sı için gerekli olan hazırlıkların yapılmasını 
teminen biran önce ve süratle çıkarılmasının 
zarurî olduğunu, ifade ve beyan etmişlerdi. 
Her iki kanunun birleştirilmesine ait önerge
lerin ve Adalet Partisi görüşünün ne derece 
isabetli olduğu, bugün çok daha iyi anlaşıl
mış •bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «[Bra
vo» sesleri) Öntedbirler Kanununun uygulan
masının geciktirilmesi, bir anlamda, reformun 
yuzlaştırılması olarak tavsif edilmek isteni
yorsa; bunun sorumluluğunu Adalet Partisin
de meclislerde değil, onu uygulamakla görev
li bulunan ve «Kanun yozlaştırıhyor» diyen 
hükümetlerde aramak, en doğru ve isabetli 
davranış olsa gerekir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Muhterem milletvekilleri, müzakeresine baş
lanmış olan tasarıyı, şüphesiz, her yönü ile mü
kemmel olarak kabul etmek ve bunun için pe
şin bir hükme varmak söz konusu olamaz. Çün
kü, tasarının hazırlanmasına temel teşkil eden 
bilgilerin % 100 bir doğruluk taşıdığını söy
lemek mümkün değildir. Malûmunuz olduğu 
üzere; ülkemizde toprak ve tarım konusunda
ki bilgi ve istatistikler, arzu edilen ölçüde sıh
hatli ve sistemli bir bünyeye bugüne kadar 
ulaşamamıştır. Bugün de değişik kamu kuru
luşla n», yine değişik amaçlar için bilgiler top
lamakta ve istatistikler yayınlamaktadır. Esef
le ifade edelim ki; aradan üç yıl geçmesine 
rağmen. Devletin resmî istatistiklerini yap
mak ve yayınlamakla görevli bulunan Devlet 
istatistik Enstitüsü, 1970 yılında uyguladığı 
ı«1970 Genel Tarım Sayımı» sonuçlarını bugü
ne kadar çıkaramamış ve yaymlayamamıştır. 
Memleket için son derece önem arz eden re
formların çıkarılması ve uygulanmasının söz 
konusu olduğu günümüzde, gerek politikacıla
rın ve gerekse kanun yapıcının çalışmalarına 
ışık tutacak olan bilgilerin, görevli kuruluş
larca sağlanmasının büyük sorumlulukları ol
mak gerekir. Gerçekte, bu tasarı kanunlaşıp 
uygulamaya geçildikten sonra, elde olunacak 
tecrübeler ve karşılaşılan sorunlar, hiç şüphe
siz kanunun memleketimiz için daha yararlı 
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bir hale getirilmesine ışık tutacaktır. Bizim için 
olduğu gibi, diğer reform uygulamış ülkeler
de de, kanunlar uygulamaların sonuçlarına 
göre devamlı surette tadil ve ıslah edilmiş ve 
zamanla en mükemmel hale getirilmişlerdir. 

Ancak, incelediğimizde tasanda bâzı -ek
siklikler olduğunu müşahade etmekteyiz: Bun
lardan en önemlisi, eksik olarak gördüğümüz 
husus; tasarının, tarım sigortasına ait herhan
gi bir hüküm getirmemiş olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; bu yıl Güneydoğu böl
gemizde, bir müddetten beri şimdiye kadar em
sali görülmemiş bir kuraklığın hüküm sür
mekte olduğu malûmunuzdur. Değerli birçok 
arkadaşım, hepimiz için büyük üzüntü kayna
ğı olan bu konuyu ve bu bölgenin çaresizlik 
içinde çırpman, ümitsizliğe düşmüş çiftçileri
mizin ıstıraplarını, bu kürsüde birkaç gün ön
ce dile getirmişler ve Hükümetimize, alınması 
gereken tedbir ve kararlar için ışık tutmaya 
•çakışmışlardır. Sonu gelmeyen bu felâketlerle 
daima karşı karşıya kalması, Türk çift-çisinin 
katlanmaya mecbur olduğu en büyük talihsiz
liğidir. Hemen her sene, şu veya bu bölgede, 
yine şu veya bu ürün için bu talihsizlikler te
kerrür edecek; nerede ve ne zaman geleceği bi
linmeyen bu felâketlerin ortaya çıkmasından 
sonra, uğranılan zararın telâfisine matuf ted
birler sınırlı kalmaktan başka, açılan yara
yı tedavi edebilecek ölçü ve seviyeye ulaşa
mayacaklardır. Türk çiftçisi ve tarım tabiat 
şartlarına bağlı olmaktan kurtulamadığı sü
rece de, bu felâketlerin önlenmesi mümkün 
değildir. 

Kal diki, tarım sektörü ve çiftçi için, kurak
lık, dolu, sel gibi tabiî âfetlerden başka, yan
gın, hastalık gibi tarımsal hayvan ve ürünü 
tehdit eden sayısız tehlikeler vardır. Diğer 
sektörler İçin olduğu gibi, Garp ülkeleri, tarım 
sektörüne de tarımsal sigortayı getirmek su
retiyle, çiftçinin geleceğini güven altına al
mışlardır. Türk çiftçisinin içinde bulunduğu 
şartlan ve son derece sınırlı olan imkânları 
ve Türk tarımının tabiat şartlarına tabi olmak
tan kurtarılmamış olması gözönünde bulundu
rulursa; tarım sigortasının memleketimiz ba
kımından çok daha önemli ve hayatî olduğu 
kolayca anlaşılır. 

Kırsal bölgenin ve Türk çiftçisinin kalkın-
masıırj amaç edinmiş olan Toprak ve Tarım Re-
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formunun, hiç değilse reform bölgeleri için zi
raî sigorta sistemini getirmemesi ve Türk çift
çisinin geleceğini ve gelirinin devamlılığını 
güven altına alacak olan, ziraî sigortaya ait 
hükümler ihtiva etmemesi, tasarı için büyük 
bir eksikliktir. Bugüne kadar yapılan çalış
malara rağmen, Türkiye ölçüsünde bir ziraî 
sigorta sisteminin getirilmemesinde en büyük 
neden, bu konuda bilgi ve tecrübe noksanlığı 
ve elde edilecek sonucun önceden tahmin ve
ya hesabedilememes'idir. 

İnanıyoruz ki; Toprak ve Tarım reformu 
ile, özellikle reform bölgelerinde uygulanma
sına geçilecek ziraî sigorta müessesesi ve bu 
müessesenin ifa edeceği hizmetlerden ve kar
şılaşacağı sorunlardan elde edeceği neticeler, 
yakın bir gelecekte ziraî sigorta sisteminin 
büyük yurda teşmilinin ilk ve en başarılı adı
mı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; uygulamanın başa
rısı ve Toprak ve Tarım reformunun millet ve 
memleketin hayrına en iyi ve isabetli şekilde 
gerçekleştirilebilmesinde ve Devlet yönetimi
mizin her safha ve kademesinde gerekli olan, 
son derece önemli bir hususa daha temas et
meden geçemiyeceğim. Bu da, kamu hizmetle
rinin en büyük tasarrufla tam bir koordinas
yon ve âmme görevinin gerektirdiği disiplin 
içinde, hizmetin tam, doğru ve zamanımda ve 
en mükemmel şekilde ifa edilmesi zaruretidir. 
Bugün en büyük şikâyetlerimizden birisi ve 
belki de başlıcası; kamu hizmetlerinin görül
mesinde görev ve yetkilerin isabetli bir şekil
de tevzi edilmemesi; kamu kuruluşları ara
sında aynı hedefe müteveccih gerekli koordi
nasyonun sağlanmaması ve bunlardan çok da
ha önemli olarak; görev, yetki ve sorumluluk
lar arasındaki tedahüllerin önlenemeyip, hiz
metin ifasında aksamaların olmasıdır. 

Tasarı incelendiğinde; bugün bir kısıan 
kamu kuruluşlarının ifa ettiği hizmetlerin, ku
rulmakta olan yeni bir teşkilâta, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına verildiği ve son 
derece geniş kapsamı olan reformun bütün yü
küm ve sorumluluklarının bu müsteşarlığa tev
di olunduğu görülmektedir. Bu suretle, halen 
bu hizmetlerin bir kısmını yürütmekte olan 
ilgili kuruluşların, tasrınm kanunlaşması ile, 
görevleri sona ermektedir. Bunun anlamı, top- j 

rak ve tarım reformu ile ilgili bulunan bütün 
hizmetlerin, bu amaç için kurulmuş bir teşki
lâta verildiğidir. 

Tasarının kanunlaşmasına rağmen; bu ka
nunun temel fonksiyonlarından biri eüz'ünü 
ifa etmekte olan, 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun yürürlükten kaldırılma
sını ve bütün fonksiyonlarının Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına devredilmesi ge
reken, Toprak İskân ve Toprak - Su Genel Mü
dürlüklerine, tasarıda bugünkü şekilleriyle 
devam etmeleri için birtakım görevler veril
mesine çalışılması, hepimizin şikâyetçi oldu
ğu yeni dublikasyonlara yol açabilir. 

Nitekim, toprak ve tarım reformunu uygu
layan diğer ülkelerde, reformla ilgili bulunan 
kamu kuruluşları, dağınıklıktan, çok başlı ol
maktan kurtarılmışlar; ülkelerin idarî meka
nizmalarına göre en yüksek icra organının oto
ritesinde birleştirilmişlerdir. Etkin ve başarı
lı bir reformun anahtarı da, hiç şüphesiz ki, 
böylesine düzenli ve koordineli bir sistemdir. 

Gerçekten Yüce Meclisçe kabul edilmiş bu
lunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımız da, 
bu sorunu isabetli teşhis etmiş ve toprak ve 
tarım reformu uygulaması içinde düşünülen alt
yapı yatırımlarının ve çeşitli hizmetlerin re
form uygulanıasiyle uyumlu bir şekilde ele 
alınmasını ve reform bölgelerine bütün hiz
metlerin birlikte götürülmesini öngörmüştür. 

Bütün bunların üzerinde dikkatle durulma
sını ve Yüee Heyetinizin en isabetli kararla-
riyle, bu sorunun, kırsal kalkınmanın yeniden 
planlandığı bu dönemde etkin ve başarılı bir 
reformun selâmeti bakımından, bir çözüm yo
luna bağlanmasını zarurî mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımın so
nuna gelmiş bulunuyorum. Adalet Partisi ken
dine gaye olarak, belli bir doktrini, teorik fel
sefeleri değil, kalkınmayı, ülkenin topyekûn 
potansiyelini harekete geçirmeyi, kaynaklarımı
zı milletimizin ve millî ihtiyaçların hizmetine 
arz ederek onu mutlu kılmayı almıştır ve siya
sal öncelikleri ve imkânları; Türk milletinin 
aslî unsuru, efendisi olan Türk köylüsü lehine 
kullanmayı vazgeçilmez bir amaç olarak kabul 
etmiştir. Bu bakımdan, Türk köylüsünün ya
rarıma olan her düşüncenin ve davranışın ıs
rarlı takipçisi olacaktır. 
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Bu görüş çerçevesinde Adalet Partisi ola
rak toprak ve tarım reformunu Atatürk'ün 
anahatlarını verdiği ve Anayasamızın prensip
lerini tespit ettiği öleli ve hedefler içinde an
lıyor, mülkiyete saygılı ve insan hak ve hürri
yetlerine dayalı kalkınma hamlesinin önemli 
bir merhalesi olarak savunuyoruz. 

Birçok reformlar ve özellikle toprak ve ta
rım reformunu kendi siyasî inançlarına; di
ğer tâbirle sol kanadın reform anlayışına uy
gun bulmayanlar, bu kere de «Reformlar su
landırılıyor» demek suretiyle tenakuza düş
mektedirler. Bu Parlâmentoya inançsızlıktır. 
«Parlâmentoya evet; fakat onun çıkardığı ka
nunlara ve yaptıklarına hayır», aslında mille
te ve onun yegâne temsilcisi olan Parlâmento
ya inançsızlıktır. Bu kanun mülkiyeti istismar 
konusu olmaktan çıkaracak, bizatihi mülkiye
ti koruyacaktır.: 

Muhterem arkadaşlarım,- garip bir tesadüf
le, ama herhalde siyasî mülâhazalarla, bir yan
dan kollektivizmle, diğer yandan yozlaştırıl-
ınalda haksız yere suçlanan toprak ve tarım 
reformu, çiftçimizin ve tarımımızın yararına 
hükümler getirdiğinden Yüce Meclisin temi
natı altında olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partisinin 
son iki yılda siyasî geleceğimizi çizecek çok 
önemli konularda gösterdiği anlayışın, aklı 
selimin, iyi niyetin, soğukkanlı tuutmun ve mem
leket yararlarını her şeyin üsünde tutma ça
basının, aziz milletimizce pek yakından bilin
diği ve kabul edildiği muhakkaktır. Türkiye1 

miz için çok önemli bir dönem olarak Cumhu
riyet tarihimize geçecek olan 1971 - 1973 yıl
ları da, memleketimizin ve milletimizin hayrı
na olan karaıiarın ancak Adalet Partisinin 
samimî gayretleriyle gerçekleştirilebileceğini 
bir kere daha tescil ettirmiştir. Toprak ve Ta
rım Reformu kanunu tasarısı üzerinde de sa
mimî anlayışımız ve düşüncemiz budur. Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısının, 
Yüce Heyetinizce, milletimize ve çiftçimize en 
yararlı şekilde kabul edileceğine olan inancı
mızı tekrar belirterek, hepinizi grubum ve 
şahsım adına saygı ile selâmlarım. A. P. ve C. 
G. P. gruplarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın İl
hamı Ertem, buyurunuz efendim. 

CAVÎT ORAL (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Komisyon Başkanının bütün sözcüleri 
dinledikten sonra cevap vermesi herhalde Par
lâmento usulüiKİendir. Doğrusu da odur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Biz de söz is
tiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
(Edirne) —• Müsaade edin... Muhterem arka-
dal arını... 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon bir dakika; 
muhatap benim, zatiâliniz değil. 

Komisyon ve Hükümet her zaman söz iste
yebilir, bir teamül yoktur, takdir Komisyona 
aittir. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Dört parti sözcüsünden sonra konuşmak 
istememin sebebi şudur: 

Dört parti, kanun tasarısı ve komisyon de-
ğ iş birisi üzerindeki görüşlerini Yüksek Mecli
se arz ettiler. Bu zaman zarfında, bu tasarı
nın hangi sebeplerle hazırlanmış olduğu, yani 
gerekçesi, değiştirmeler ve değlştirmeleıin ge
rekçesi hakkında Yüksek Meclise bilgi ver
meyi faydalı bulduk. Tabiî ki, bundan sonra 
konuşmalar olduğu zaman da yine ben ve ar
kadaşım gerekli cevapları Parlâmentonun za
manını almadan vermeye çalışacağız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Zaman almak 
diye bir şey yoktur, Sayın Başkan. 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Muhterem Dağdaş, şu
nu ifade etmek istiyorum ki, Parlâmentonun ça
lışma •sürecinin bir değeri vardır; sık sık söz al
mak suretiyle Yüksek Heyeti lüzumsuz yere iş
gal etmeyeceğimizi arz etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 grup sözcüsü de, 
kanun tasarısı üzerindeki görüşlerini Yüksek 
Heyetinize arz ettiler. 

Adalet Partisi sözcüsünün olumlu konuş
malarına, Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcü
sünün yine olumlu konuşmalarına teşekkür ede
rim. 

Demokratik Parti sözcüsü Sayın Dağdaş'm 
konuşmalarında birleştiğimiz hususlar, bir-
leşmediğimiz hususlar vardır. Onlara kısaca 
yerinde temas edeoeğim. 
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Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün konuş
malarına, esasında iştirak noktamız olama
mıştır; kendilerine, konuşmalarımın sonunda, 
anlaşamadığımız hususları gerekçeleriyle bir
likte arz etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon tasarı
sı Yüksek huzurunuzdadır. Grupların sözcü
lerinin konuşma]aondan da anlaşılacağı üze
re iki eğilim vardır: 

Eğilimden birincisi, bu tasarının tarım ve 
toprak reformuna inanmayanların getirdiği 
bir tasarı olması ve Komisyonda yapılan deği
şikliklerde toprak reformunun karşısına çıkıp 
hayır diyemeyenlerin, bu yolla toprak refor
munu, - benim Meclis için asla tasvip etme
diğim bir ifadeyle - yozlaştırma veya sulan
dırma tarzında ifade eden görüştür, ki katıl
maya imkân yoktur. 

ikinci görüş de; her- maddesinde doktriner 
hükümler taşıdığı, kollektivist bir görüşle ha
zırlandığı hususudur, ki buna da iştirak et
meye imkân yoktur. Bununda, yeri geldiğin
de, yine maddeler üzerinde gereklerini ifade 
etmiş olacağız. 

Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, ko
nuşmasının bir yerinde, bu değiştirinin Top
rak reformunun temel ilkeleri ve stratejisi ka
rarnamesine ve teknisyenlerin hazırladığı ta
sarıya uymadığını söylediler, ki buna tama
men iştirak ediyorum. Gerçekten size sunulmuş 
hurunan bu rapor, teknisyenlerin hazırladığı 
tasarıya, Toprak ve Tarım Reformu Temel il
keleri ve Stratejisinde gerçekler arasına çok 
ustalıkla yerletirilmiş kollektivist ve sosyalist 
düşünceleri bulundurmayan bir tasarıdır. Cum
huriyet Halk Partisinin bu teşhisi yerindedir. 

,Bu tasarı içinde doktriner görüş yoktur; 
bu tasarı içinde kollektivist ve sosyalist bir 
görüşün yeri yoktur. Bu tamamen bilimin, 
memleket gerçeklerinin ifadesi olarak hazırlan
mış bir tasarıdır. 

(Bununla demek istemiyorum M, bu tasarı 
her türlü tenkitten ve eksü/kten uzaktır; hayır; 
yüksek tenkitleriniz, vereceğiniz öneırgelerle en 
ilyi şeklini almış bulun'acaMır. 

ıMnlh'tereım arkadaşlarım, toprak ve tarım 
reformuna girerken objektif olıarak Türkiye'de
ki durumu tespit etmemiz lâzımidrr. Türkiye'de-
kd duıruım medir? Bıımu dikkate almıatkıtam o ve 

'bu. taraıflbalki .görüşlerle meseleleri ele almamın, 
gerçekıtem meseleyi karıştırmakta/n başka bir 
yanarı yoktur. 

Mu/hteriem arkadaşlarım., Türkiye niüfusııinurj 
son sayımlara göne, % 65'i çiftçilikle iştigal 
ekler. Millî gelirin % 76'ini, yine tarım ürünleri' 
teşkil eider. İleri ülkelle/rde, refaha ulaşmış ül
kelerde bu nispetlerin şu halde 'olmaları gerek
lidir : 

Toprakla uğraşan nüfusun % 30'u geçün'emei-
'Si gereklidir. Tanımın millî gelirdeki (hissesinin 
% 15 civarında olmıası lâzımdır. İhrtaeıattan pa
yınım da % 10 eJtrafinda olması ıgeıneküldir. 

Görülüyor ki, Türkiye'deki nüfulsttn çiftçilik
le işltilgal eden nispetinin fevkalâde yüksek olma
sı, millî gelirimizde tarımın katkısının fevka-
lâde yüksek olması ve ilhraıoajtımızaın büyük kıs
mını da tarım ürünlerinin teşkil eıtımeısi, Türki
ye ekc^oımıisıinde, Türk tarımında ve dolayusıyle 
kalkınmamıızda üzerimde dııruılnnaisı gereken me-
'selellerâ arta yere koymaktadır. Bu selbeple Tür
kiye'de 'bir topralk ve tarım reıfbrmu yapıllması 
zarurîdir. Yalnız, bu rıefornran esaslarının ve il-
'kelerinim Amaıyasia ilkeleırime, bilimin esasları
na, m'emıieketin gerçeklerime uyması lâzımdır. 
İşte önüımüzidleki tasarı, imkânlar ölçüsünde 
Anayasa ilkelerime, biM'mim 'esaslarıma ve ımiemle-
ketain gerçeıklerine uydurularak yüksek takdir
le rimiıze, tasviplerinize sıiinulmuş bulummıakta-
dn\ 

Mulhterelm aırkadaşlarrm, Anayasa ilkte'leni ne 
demektir? Anayasanın 37 nci mıaddesi, deıfadar
ca kürsüye getirilerek söylemmiş olmasına, he-
hepiînizce malûm olmasına rağmen, tekrar beliir-
tilmıesi 'gereklidir ki, 37 nci maddenin 1 nci fık
rası; «toprağın verimli olaıraık işletilmesiindln 
gerçieikleş'tiri'lmieısini» esas lalmıştır. Binaenaleyh, 
bir toprak reformu yaparsınız ve o toprak re
form/unda sadece sosyal gayeye ağırlık veırirse;-
miz, verimliliği dikfcalte almiaız'sanız; o hazırla
yacağınız reffonm Anayasamın ilkelerime ve 
ımıad'clelcırime aykırı düşer. Binaenaleyh, hazırla
dığımız reformda, birinci ilke olarak, toprağın 
veırimlî işletilmesini dikkate almak mleebujrtiye-

- tindeyiz. İkinci ilke olarak da, yeter toprağı 
ıbulun)m,ayaın veya topraksız çiftçilere toprak vei-
ri'lmjeislini gerçekleştirmek için Türk'iye'miın deği
şik bölgelerime ve değişlik tarım çeştlermıe göre 
toprakları sınırlamak ve böylelikle elde edilen 
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ırezıeırvle, topraksız veya yeter toprağı bulunıma-
yıam çiftçilere toprak vermıeık gereklidir, îşte, 
toprak ve tarım reformu; Anayaisıaıya, Anayasa
nın gcıreklerline uygun olarak hazırlamak için, 
fbu iki ilke iyi 'bir arada driişünimleye mıeclburuz. 
Toprağın veırfi'mli olaralk işletilmesini sağlamak 
ve yeter toprağı bulunmayaın veya toprağı ol-
»mayan çiftçilere toprak sağlamak. 

Mubteriern arkadaşlarını, 52 mci miadldedb 
balkın gereği gilbi boslsnmıeslini, tanımsal üretil 
mün toplum yararına artırılmasını, tanım ürün
lerinin ve tarımla uğraşanlarım emeğinim değer-
lendirilmıeısini zarurî kılmıak'tadır. Binaenaleyh, 
Ibu iki ülkeyi, 37 ncli maddedeki iki ilkeyi yeri
ne getirirken, balkın 'beslenmesini tehlikeye dü-
şliîlmie'miGiye ve tanımsal üretimi toplum yaranıma 
a;f.ırmiaiya ve bunlarım. 'gerektirdiği teldlbiırleri dıe 
ıgetirmieye mecburuz. 

Aniayaısıamıznın 41 neii maddesi de, iiktisiadî 
vs sosyal bayatın adalete, tam çalama esasına, 
berkels için İnsanlık haysiyetlime yaraşır bir ya
şayış sıoıviye'sıüni sağlamaya göre düzenlemeyi ve 
iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmanın dieımıok-
natlik yoHiarla gerçekleştirilmesimii mıeciburî kıll-
malktaıdıa'. 

O hr.ıMo, Anayasa İlIfoelCTli bakımımdan toprak 
Ve tarım reformumun ilkelerini tespit etmıemliz 
gerekirse'; bûr, verimliliğimartırılması, ilki, top
rağı olmayanlara toprak teımin eıdiil'imesâ üç, 
•halkım to^bniımesimf'm teblilkıaye düşürülmeımıeısi; 
dört, bıınr'riMn mutlak surette demokratik yol
larla 'm^lhiTTiıasmı mümkün kılmaktadır. 

Demolkratik yolarını içlimde neler olduğu 
belİlidir. De.'mjnknat'ik ve Anayasaya bağlı bir 
toprak reformu içlinde, hiçbir vakit, mülkiyet 
klemlara üifilerek bor görülen bir mefhum telâkki 
cıdipicınez. Mülkiyet hakkıma ve mülkiyete saihi-
bölamlara sayıgı gösteırmıeıniin, Anayasamın, em 
örlclie gelem ilkelerinden biri olarak dikkate alın
ması gereklidir. İşte önümüzde bulunan tasarı, 
Anayasa ilkeleri bakımından, tamıaımını içine 
alıp geırçıekleştirm'eye çalışmış bir tasarıdır. 

'Mulhterem arkadaşlarım, ikinci husus da, 
bu toprak ve tarım reformunun Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun olması gereklidir. Gerçek
lerin bir kısmını sözlerimin başında arz ettim. 
Türkiye'de işlenen toprak miktarı 26 milyon 
küsur hektardır. Bunlar tarıma tahsis edilmiş 
olan topraklardır. 17 milyon küsur hektar da 

çayır ve meradır; 22 milyon hektar orman ara
zisidir; 10 küsur milyon hektar da tarıma el
verişli olmayan araziler, bataklıklar, sazlık
lar, dağlar, göller v. s. dir. Böylelikle, demıek-
ki tarıma doğrudan doğruya toprak olarak tah
sis edeceğimiz kısım, 26 milyon hektar tarım 
arazisidir; bir de 17 milyon küsur olan çayır 
ve mera arazisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yapıl
mış çeşitli tarım sayımları vardır. Tarım sa
yımlarına göre Türkiye'de toprak dağılımı şu 
tarzdadır. Bunu dikkate almaksızın yapılan 
konuşmalar da, yine Türkiye'nin gerçekleri 
dışında birtakım ideolojik görüşlerim veyahut 
daha önce sempati duyulmuş fikirlerin ifadesi
ni geçemez. 

Tanım sayımlarına göre Türkiye'de 1 - 50 dö
nüm arasındaki işletmeler, işletmeler toplamı
nın % 75,1'ini teşkil eder. Tekrar ediyorum 1 
dönümle 50 dönüm arasındaki işletmeler, t anm 
işletmelerinin % 75,1'ini teşkil eder ve arazi
nin de % 29,6'sidir. 51 dönüm ile 10O dönüm 
arasındaki işletmeler, % 14,7'sini; işlenen ala
nın % 23,2'sini; 101 dönümle 200 dönüm ara
sındaki işletmeler, işletmelerin % 7,1'ini, iş
lenen alanın % 21,8'ini; 201 ile 500 dönüm 
arasındaki İşıl etme sayısı sadece işletmelerin 
% 2,6'sını, işlenen toprakların da % 14,3'ünü 
teşkil erler. 401 dönüm ile 1 OÛO dönüm ara
sındaki işletmeler ise, işletmelerin ancak % 
0.4'ünü ve kullandıktan arazi de alanın % 
5,7'sini; 1 0O0 dönümden büyük araziler de işlet
melerin % 0,1'iıiıi teşkil eder; kullandıkları 
arazi de alanın % 5,4'üdür. 

Şimdi muhterem arkadaşlariım, bunları dik
kate almaksızın işletmeler şöyle olmalıdır, böy
le olmalıdır, efendim şudur, budur gibi lâf
lar Türkiye gerçekleriyle birleşmez. Türki
ye'min gerçekler1! burada yatmaktadır. 1 dö
nümle 50 dönüm arasındaki işletmeler Türki
ye'deki işletmelerin % 75"i; 1 0O0 dönümden 
büyüklük işletmeler ise, işletmelerin % l'ini 
teşkil eder. Bunları dikkate almaksızın konuş
mak, Türkiye gerçeklerine ters düşer. 

Böylelikle, 1 dönümle 500 dönüm arasında
ki işletmeler, işletmelerin % 99,5 ini teşkil 
eder. Yani, işletme!erin % 99,5'i 1 dönümle 
500 dönüm arasındaki arazilerdir; alanın da 
% 88,9'udur. 500 dönümden büyük işletmeler 
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ise, işletmelerin % 0,5'ini, alanın da % 11,1'idir. 
Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Bakan

lığının yaptığı son envantere göre de, Tür
kiye'de 4 125 611 çiftçi ailesi mevcuttur. Top
raksız çiftçi sayısı 1 268 100'dür. Bunum 72 000' 
(küsuru ortakçılık yapar, 12 000 küsuru ki
racılık yapar, 1 182 OOıO küsuru da tarım işçi
sidir. 

Yeter topraksız aile, yani 50 dönümden da
ha az toprağa sahip oLan işletme sayısı 
2 221 356; 50 dönümden fazıla toprak sahibi 
olan işletme sayısı da 636 155'dir. 

Şiimdil muhterem arkadaşlarım, tablo ger
çek tarımda budur. Dünyadaki bâzı ülkelerin 
durumuna bakarsak şunu görüyoruz: 

Lâtin Amerika'da 100 dönümden küçük iş- . 
letmelerin sayısı % 76,4; Irak'ta % 86,1; biz
de ise, biraz evvel arz ettim. Fakat Lâtin 
Amerika'da 100 dönümden küçük işletmelerin 
işlediği toprak, işlenen tarım arazisinin an
cak % 6,4'ü; Irak'ta % 10>,5'u; Türkiyede ise 
% 48,3'üdür. Bunun da fazl'a istismar edilme
mesi gereklidir. 

Türkiye'deki rakamları demin saydım ve orta 
yere de koydum. Bâzı ülkelerle mukayese edildi
ği zaman, şurada da görüldüğü gibi, küçük işlet
meler, büyük çoğunluğa rağmen, ancak tarıma 
elverişli toprağın % 6'smı, % 10'unu işledikleri 
halde Türkiye'de % 48,3'ünü işlemektedirler. Bu 
sözlerimden bâzı ideolojik maksatlılar sakın yan
lış hükme varmasınlar. Bu doğrudur, bu nispet 
muhafaza edilmelidir gibi bir şey ağzımdan çık
madı. Kanun maddeleri ortadadır; görüşlerimizi 
de sonra arz edeceğim. Ama, toprak reformu diye 
Türkiye'nin altını üstüne getirmek isteyenlerin 
dayandıkları noktalar, diğer ülkeler gibi onlara 
bu hakkı verecek durumda değildir. Bu sebeple 
500 dönümden büyük işletmelerin, (ki bunların 
içinde nadasa bırakılan, kuru toprakta çiftçilik 
yapan işletmeler de vardır, ona rağmen bunların) 
işledikleri miktarın, arazinin ancak % 11,1'i oldu
ğunu belirtiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine nüfusun oranına 
da bakarsak; biraz evvel arz ettiğim gibi, Türki
ye'de nüfusun % 64'ü çiftçilikle uğraştığı halde 
Amerika'da bu oran % 4,6, Belçika'da % 5,5, 
Fransa'da % 16, İtalya'da % 24, Yunanistan'da 
% 50'dir. Bu kadar fazla nüfusun, topraktan ge
çimini sağlayabilmesine ve sonra da refahı elde 
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edebilmesine imkân olmadığını belirtiyorum. Top
rakta fazla istihdam imkânı aramanın da hayal 
mahsulü olduğu şu rakamlardan anlaşılmaktdır. 
Elbetteki alınacak tedbirlerle toprağı yetersiz 
olan veya toprağı bulunmayanlara bir miktar top
rak verilecek ve istihdam yaratılacaktır. Ama bu
nu hayalî hale getirmeye, bir tahrik vasıtası ola
rak kullanmaya Türkiye'nin gerçekleri imkân ver
memektedir. 

Bunlara ilâve edeceğimiz son husus da, her yıl 
47 000 - 50 000 çiftçi ailesinin çiftçi nüfusuna ka
tılmış olduğunun bir gerçek oluşudur. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü husus, tasa
rının bilimin gerçeklerine uygun olması lâzımdır. 

Modern ye ileri tekniğin tarımda uygulana
bilmesi, mekanizasyonun gerçekleşebilmesi, yeterli 
kalifiye elemanın toprakta kalması ve toprağa 
sermayelim yatırılabilmesi için, mutlaka topra
ğın muayyen bir büyüklükte olması gereklidir. 
Bu büyüklüğün altına düştüğümüz zaman, ve
rimin ve üretimin artırılmasının gerekli olan 
mekanizasyonunu, gerekli olan ileri tekniğini 
uygulayabilmenize, muhtacolduğu sermayeyi 
yatırabilmenize imkân yoktur. İşte tasarı, bunu 
dikkate almak suretiyle, arz etmeye çalıştığım üç 
konuya birden en uygun şekli vererek yüksek 
huzurunuza getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, baştan beri izaha ça
lışmak istiyorum ki, toprak ve tarım reformu ide -
olojik açıdan ele alınamaz. Ancak, bu, memleket 
gerçekleri, bilimin esasları ile, onlara uygun ola
rak ele alındığı zaman Türk Devletinin, Türk 
milletinin yararına bir reform olur. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyadaki duruma 
bakmadan evvel, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
Türkiye'de iki ayrı görüş vardır, onlara bir par
ça değindim. Bu görüşlerden bir tanesini C. H. P. 
temsil etmektedir; ona göre toprak reformunda 
esas, sosyal gayedir. Toprağı küçük küçük par
çalara böleceksiniz; (bunun sonrasına gelece
ğim) küçük parçalar halinde daha çok istihdam 
imkânı yaratılabileceğini iddia etmektedirler ve 
burada sözcüleri de şunu da ilâve etti ki; «Kü
çük işletmelerde verim daha yüksektir.» 

Buna iştirak etmeye ilmen imkân yoktur. Bu
nu söyleyen ideolojik görüşlü ilim adamları da 
vardır'; fakat yanıldıkları hususlar şunlardır : 

Başka memleketlerle mukayeseye kalkarken 
Türkiye'nin şartlariyle o memleketin şartlarını 
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kıyaslamak lâzımdır. Oranın çiftçilerinin eğitimi, 
bilgileri, oradaki imkânlar, toprak durumu ve 
hangi çeşit çiftçilik yapıldığının üzerinde du
rulması lâzımdır. Bu, bağ ve bahçecilik üzerinde 
durulursa aynı konudur; ama kuru ziraat üze
rinde olursa ayrı konudur. 

Binaenaleyh, birinci görüş; arazilerin küçük 
parçalara ayrılması ve böylelikle daha çok kim
seye toprak verilmesi görüşünün müdafaasıdır. 

İkincisi ise; verimi ve üretimi, ileri tekniği, 
mekanizasyonu dikkate alarak, toprakta bir sı
nır tanımamak; verimlilik, düzenlilik durumu
na göre sınırsız bir işletme görüşünü müdafaa 
eden Demokratik Parti görüşüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformu hu
susunda çok açık olmamız, meseleleri açıklıkla 
ortaya koymamız gereklidir. İşletme büyüklük
leri ne olacaktır; bunlar nasıl gerçekleşecektir? 
Demokratik yolla gerçekleşmesi Anayasamızın 
icabıdır. Her halde mülkiyeti bir tarafa iterek 
gaspa varacak bir uygulamanın içine girmeye 
Anayasamız imkân vermez. Binaenaleyh, bu 
toprak ve tarım reformunu mutlak surette 
Anayasanın ilkeleri içinde, demokratik yolla 
gerçekleştireceğiz. 

Muhtere markadaşlarım, bu işletme tipleri 
ne olacaktır? Üretim kooperaifleri mi olacak
tır? Sözümün başında arz ettim, dedim ki; bu 
komisyon değiştirilen, sosyalist ve kollektivist 
görüşleri bertaraf ederek huzurunuza getirilmiş 
bir tasarıdır. 

Çünkü, Birinci Nihat Erim Hükümeti zama
nında hazırlanan «Toprak Reformunun Temel 
İlkeleri ve Stratejisi» görüşü; sosyalist ve kol
lektivist bir görüşü ve ustaca yerleştirilmiş hü
kümleri ihitva eden bir stratejidir. Onda «Top
rağın küçük küçük parçalara ayrılması» esas 
alınmıştır; ilk tasarı da böyle hazırlanmıştır. 
Ama, ilmin karşısında, mekanizasyonun ve ileri 
tekniğin gereğini sağlayabilmek maksadiyle kü
çük parçalarda bü olamayacağına göre; üretim 
kooperaitflerine gitmek suretiyle bu mekanizas
yonu, bu ileri tekniği üretim kooperatifleri içe
risinde gerçekleştirmek arzu edilmiştir. 

Onun içindir ki, bu temel ilkelerde şimdi mâ
nasını izah etmek yersiz; ama herkesin anlaya
bildiği, fakat o zaman kendilerinin de, - o za
manın şimdi bulunmayan bakanlarının ismini 
açıkça ifade edemeyeceğim - açıkça ifade ede

medikleri bir toplu özel mülkiyet tipi getirilmek 
istenmiştir.... 

Muhterem arkadaşlarım, toplu özel mülkiyet 
ne demektir? Mem özel mülkiyet olacak, hem 
toplu olacak... Bunun mânası kollektivizmden 

j başka şey değildir... 

| İRFAN BARAN (Konya) — Şimdikinden 
j de pek farkı yoktur. 
! GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Devamla) — Bu sebeple; araziyi kü
çük küçük parçalara bölüp sonra onları üretim 
kooperatifleri tarzında birleştirmek, Anayasa
mıza aykırı düşeceği gibi, bizim de anlayışımıza 
tamamen ters düşmektedir. 

! O zaman, özel mülkiyet, ferdin çalışma hür
riyeti orta yerden kalkacak, tıpkı sosyalist ül
kelerde olduğu gibi, üretim kooperatifleri tar
zında, tamamen kendi hürriyetleri dışında, adı 
koperatif ortağı olup, ama hiçbir yetkisi bulun
mayan bir işletme tipi yaratılmış olacak. 

Sosyalist ülkelerde iki uygulama, iki işletme 
tipi vardır. Birisi «kooperatifler», diğeri «Dev
let çiftlikleri». 

Kooperatiflerle, Devlet çiftliklerinin arasm-
dak fark şundan ibarettir : Kooperatifte; güya 
kooperatif ortakları, idarecilerini kendileri se
çerler; ama bu seçimin Serbest oyla olmadığı 
'henkeisüki m'alûm'uıdur. Kooperatif idarecisi tip
t i Devlet çiiftliği müdürü gibi, bütün yetkilere 
saihliptir, Kooperatif ortakları; fca<mıaımen koo-
pie.ıia'tlilf yönetim kurulunun gösterdiği istika'm'et-
te b'iır- 'tarım Sşıç&i oliaralk çalışırlar; neticede he-
sVTipliaT görülür, hisseler dağıtılır. Bumun Devlet 
çiftliğinden fazla farklı tarafı ydktur. Işıtle, üre-
'tıim klo'operatlüfl'eri andalk Iblöylfe bir görüşe gliidbr. 
Eğer böyle ğitmÜyor .da, - ki, bu Komisyonda da 
ıçjolk deın|mliiştliir - «Eıfeınidilm, biz miakinle parkı ku-
raicıağız. Mülkiyet vataınldaşta. Malkine parkını 
vatandaş çlaluşItıraicaJk» denfesıe, bunum da tam 
.neltüce verebilımelsli mümkün değildir. Bu sıeb<ep!le 
»eğer tloprlağı çolk küçültürseniz, isteısienâz de, :is-
ittamlesıeniız de üretim kooperaıtiflierliınie gfttm'eyıel 
mjeiclbursunuz. Aksi hailde, ileri tekniği, rbefcnıoilo-
jlîyi, miefeaıni'zasy/oinu küçüik parçalar üzeninde 
uygullamiaimız mümkün değildir. Ürettim koope-
'raıtiiifleirfiıne gittiğiniz zaman da, çiftçinin dene
de derece artan şekilde, hürriyetine, serbest ve 
hür çalışimasına mâni olacak bir ortamı yatfaft-
•mış olacaiksıınıız. 

— 308 — 
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Muhterem arkadaşlarım, ikkı>c& görüş.: Sos
yalist, kolllefktivisıt olmayanı, ama sosyal adaleti 
eavmvam bilim adamlarının kamuoyunda oluş
turmaya çalıştıkları, sınırlı işletme tiplerinim' 
îiiicıveuıdiolmıası görüşüdür. Buna rağmen, acaba 
'biz, işletmelerde sınırsızlığı müdaiiaa edersek, 
TütMye ortamında nasıl bir duranı olfur? Onun 
da 'mütalâası gereklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de. top-
•nalk mlüllkiyeiti Cumhuriyet kurulduğumdan beri 
ısiinırhdır. Evvel'â bunıu açıik olaraik tespit etmefk-
te fayda vardır. 

TürMye^de 1506, 1097, 2510 sayılı kanun-
İkrla, daha 1927 yılından beri topralk mülkiyeti 
Güneydoğuda, iddia edilem, bâzı çevrelerce, «fe
odalite kalıntıları» bulunduğu ileıri sürülen böl-
ıgelerde toprak nral'kiyeıtli) 5O0 dönüme kadar sı-
mırlammııştır. Binaenaleyh,... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• 42 000 dönüm, toprağı vardı... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Beyefendi onu bana de
ğil, slizİn Cumhuriyet HaıDk Bartinizijn idaresiıne 
sorun. iktidar olduğu zamanda, 1927 yılından 
(beri 1097 sayılı Kanun mer'i idi.. İstersemiz 
•mıaddelerini de okuyayım, ne yetki verdiğini. 
Bu varken, acaba ne diye 40 000, 50 0O0 dönüm 
aırazi kaldı iddiası yapılır? Her ne kadar Sayım 
Eeelvit, bu kürsüden Halk Partisinin reddi mi
rasını ifade eiitmiş ise de, gene bir gerçelk var. 

'Tekrar ediyorum, evvelâ, Türkiye'de topralk 
mıül'köyıetii 1927 yılından beri sınırlıdır; 1506, 
1097, 2310 sayılı Kanunlar, Türkiye'de toprak 
'mülkiyetini sınırüiaimışjtır. Ondam sonra da 1945 
yılımda, 4753 sayılı Kanun ve bunu değîştirem 
618I8 ısıayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ile Türkiye'nin her yerinde Toprak mülkiyeti 
sıımırlkmmıştır. Bizzalt işlerse, en büyük mülki
yet 5 000 dömümdür; ortağa veya yarıcıya ve
rirse en büyük mülkiyet 2 0O0 dönümdür. 

Simidi, gereeık bu iken, aeaiba TürMyelcle ni
çin 30 000 - 40 000 dönüm topralk kalmıştır de
nir? Eğer 'bunu gerçekleştirmek lazımsa, Cum
huriyet Halk Partisi İktidarı, Millî Birilik Hü
kümeti İktidarı, Cumhuriyet Halk Partisinin ko
alisyonları ve 12 Mart sonrası hükümetlerinin, 
hiçbir kanuna ihtiyaç olmaksızın, 4753 ve 581S 
sayılı kanunları uygulamak suretiyle, Türkiye' 
de bizzat işlemek şartiyle 5 bin dönümden daha 

büyük toprak, kiracıya ve ortakçıya verecekse 2 
bin dönümden daha büyük toprak birakmania.ii 
gerekirdi. 

Şu halde muhterem 'arkadaşlarım, Toprak ve 
Tarım Reformu tasarısındaki toprağın sınırlandı
rılmasını yeni bir konu olarak ele almak müm
kün değildir, bunu bu tarz ile takdim etmeye 
imkân yoktur; Türkiye'de 1927'den itibaren top
rak mülkiyeti sınırlıdır. Biraz evvel konuşan ar
kadaşımın da belirttiği gibi, bütün mesele, kanu
nu yapmakta değil, kanunu uy gul ay aibd inekte 
veya uygulayabilen havayı yaratabilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanun ta-
a/b'inın gerekçesine de kısaca temas etmek işiti

yorum. Bu kanun üç gayeyi gerçekleştirmek iste
mektedir. 

Bunlardan birisi; ekonomik gaye, diğeri sos
yal gaye ve sonuncusu da siyasî gayedir. 

Ekonomik gayenin hedefleri; tarımsal künye
nin ıslahıdır. Daha çok verim sağlayabilmek için, 
tarımsal bünyeyi bu kanun yeniden tanzim et
mektedir. Mülkiyet, dağılımını, toprak kullanma 
peklini de âdil bir şekilde düzenlemekte, üreti
min artırılması çarelerini de kanun, tarım refor
mu bölgelerinde 'getirmektedir. Böylelikle, eko
nomik gayeyi de; «verimin ve üretimin artırıl
ması ve ileri tekniğin Türk tarımında, uygulan
ması» tarzında irade edebiliriz. 

Diğer konu, sosyal gayedir; mülkiyet dağı-
1 inimin ve toprak tasarruf sekl'nhı daha âdil tarz
da olmasını sağlamaktır. İşte onda da, burada 
•belirtildiği gibi, en büyük işletme şekli olan mo
dern veya örnek veya düzenli işletme t'pinde da
hi bu sınır çizilmiştir. Türkiye'nin muhtelif yer-
]erine göre bu sınır belirli bir sınırdır; değişik 
tarım bölgelerine göre, bu sınırın üstünde kalan 
topraklar (kamulaştırılma 'suretiyle) topraksız 
çiftçiye veya aı toprağı bulunan çiftçiye verile
cektir. Ama bu sosyal gayenin bir kışkırtma va
sıtası olarak kullanılması son derece tehlikelidir. 
Biraz evvel, rakamlarla Türkiye'nin gerçek veç
hesini çizdim. 

. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, çok 
değerli Genel Başkanımızın bir yerdeki konuş
masını ele alarak tenkidini yaptılar. Sayın Ge
nel Başkanımız gerçeği söylemişlerdir, rakamlar 
meydandadır... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyon 
sözcüsü olarak mı konuşuyorsunuz? 

http://birakmania.ii
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Komisyon olarak konu
şuyorum. 

... Türkiye 'nin toprak varlığı meydandadır, 
dağılışı meydandadır, nüfus kesafeti meydanda
dır. Binaenaleyh, bu tasarıda belirtilen sınırlar
la işletmeler sınırlanacak, fazla kalan toprak ka-
mulaştırılacak, toprağı olmayan veya yeter top
rağı bulunmayan çiftçilere verilecektir. Ama, 
«Bununla, Türkiye'de topraksız çiftçi kalma
yacaktır, yeter toprağı bulunmayan çiftçi olma
yacaktır, bu reformla çiftçilikte büyük istihdam 
yaratılacaktır» sözleri bir hayalden ibarettir. 
Eğer kışkırtma maksadı taşımıyorsa, sJadece, iyi 
niyetli bir hayalden ibarettir. Bununla ilgili ra
kamları Yüksek huzurunuzda sunmuş 'bulunu
yorum. 

Üçüncü gayesi ise siyasî gayedir : Anayasa
nın öngördüğü hakların özgürce kullanılmasını 
engelleyen etkileri orta yerden kaldırmaktır. 
Türkiye'de büyük toprak mülkiyetinin mevcu
diyeti (yani 10 000, 20 000, 30 000, adetleri çok 
mahdut da olsa işletmelerin mevcudiyeti) aca
ba Türk vatandaşının, anayasal haklarını özgür
ce kullanmasına mâni midir? Bu husus ayrı bir 
konudur. Mâni olmuş mudur? Bu da ayrı bir 
konudur. Böyle olmasına rağmen o bölgelerde 
hangi partiler oy almıştır? O da ayrı bir konu
dur. Ama madem ki böyle bir endişe mevcuttur, 
mademki (mantıki olarak) büyük toprak sahi
bi, çalıştırdığı kimseleri ekonomik baskı altında 
bırakarak oylarını kullanmasını engelleyebilir 
veya etkiliyebilir; o halde bunu halledelim ve 
Türkiye'de bu istismar bitsin. İşte tasarı diğer 
bir yönüyle de siyasî maksadı sağlamıştır. 

Sayın Durakoğlu'nun ifade ettiği gibi, bu 
gaye tasarıdan çıkarılmamıştır, bu gaye tasarı
nın içindedir, bizatihi tasarının varlığmdadır ve 
gerekçesinde de ifadesini bulmuştur. İşte, hu
zurunuza sunulan Toprak ve Tarım Reformu ta
sarısı bu üç gayeyi; ekonomik, sosyal ve siyasî 
gayeyi ilmin gereklerine, Türkiye'nin gerçekle
rine uygun olarak gerçekleştirmeye çalışmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu reformu yapar
ken bâzı hususları gözönünde tutmaya mecbu
ruz: Bu toprak ve tarım reformu, Türkiye'deki 
millî geliri azaltmamalıdır. Bu toprak ve tarım 
reformu, beslenmemizi ve sanayimizin hanı mad

de ihtiyacını tehlikeye düşürmemelidir, ihraca
tımızı eksiltmemelidir, toprağa yatırımı ve top
rağa sermaye gelmesini önlememelidir; bu tasa
rı, topraktan kalifiye işgücünü kaçırmamalıdır. 
İşte elimizdeki tasarı bunları bir arada mütalâa 
etmiştir. Bunlara ilâve edeceğimiz bir husus da
ha vardır, tasarı bunları yapmakla beraber; 
Türkiyede bir huzursuzluğun sebebi de olma
malıdır. 

Böylece yüksek tasviplerinize sunulmuş olan 
tasarı, bu hususları bir arada ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tasarıda dört 
işletme nev'i getirilmektedir: Bunlardan bir ta
nesi küçük işletmeler, ikincisi aile işletmesi, (ai
le işletmesinin altında kalan işletmeler küçük iş
letmelerdir) diğeri orta işletme, bir diğeri de 
örnek işletmedir. 

Örnek işletmeler muayyen üretim hedefleri
ne ulaşmak için bir plânı bulunan, yeterli un
surları ihtiva eden, muhasebe kaydı tutan, üç 
yıllık gelir ortalaması bölge ortalamasının üs
tünde olan işletmelerdir. 

Sayın Durakoğlu'nun dediği gibi, bu tarih 
belirsiz değildir. Bunu kaldırdığımız zaman Tür
kiye'nin üretimini tehlikeye düşürebilirsiniz, Tür
kiye'nin millî gelirinde bir eksiltme yaratabilir
siniz. Sorumlu hiçbir iktidar bunu ele alamaz, 
bunu göze alamaz. 

Bu sebepledr ki tasarıya, örnek işletmenin 
ilâvesi komisyonumuzca zarurî bulunmuştur. 
Türkiye'nin daha müreffeh olabilmesi, sanayi
leşmesi, tarım ile sanayie katkıda bulunabilmesi, 
ihracatın yapılabilmesi; mutlak surette plânlı 
şekilde çalışan, üretim hedefleri belirli ortala
maların üstünde mahsul elde eden, verim alan 
işletmelerin korunmasını, muhafazasını zarurî 
kılmıştır. Bu sebeple örnek işletme veyahut mo
dern işletme, tasarıya Komisyonumuzca eklen
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen Türk 
tarımının da (demokratik batı ülkelerinde oldu
ğu gibi) durumu bellidir. Bu örnek işletmelere 
rağmen Türkiye'de de, işletmelerin büyük ço
ğunluğunu yeter gelirli aile işletmeleri teşkil 
edecektir. 

Batı'da ne küçük işletmeler ne de büyük iş
letmeler hayatiyetlerini devam ettirebilmekte
dirler. Küçük işletmeler, üzerinde yatırım yap
maya imkân olmadığı, sermaye yatırımına im-



M. Meclisi B : 108 14 . 5 . 1973 0 : 1 ' 

kân olmadığı, tekniği ve teknolojiyi uygulama
ya elvermediği için büyümekte; büyük işletme
ler de, tarım işçisi bulmaktaki güçlük karşısın
da aile işletmeleri tarzına dönüşmektedir. Tür
kiye'nin istikbâli de budur. 

Muhterem arkadaşlarım böylece, tahmin edi
yorum fazla zamanınızı almadan, maddelerin 
teferruatına geçmeden, kanun tasarısını yük
sek ıttılalmıza sunmuş bulunuyorum. Şimdi de 
kısaca grup sözcülerinin tenkitlerine cevap ver
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Durakoğlu bu 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısını, 
toprak reformunu istemeyenlerin «Toprak re
formunu yaptım.» demek için getirdiklerini ile
ri sürdü ki, buna iştirak etmeye imkân yoktur. 
Adalet Partisi sözcüsü görüşlerini biraz evvel 
ifade etti; ama onun dışında Komisyon olarak 
biz bunu gerçekleştirmek istedik. Ben Adalet 
Partisi sözcüsü değilim; ama Adalet Partisi ik
tidarının son Tarım Bakanıydım. Benim hazırla
mış olduğum tasarı elinizdeki raporun içindedir. 
Bu raporun içinde gayeler bellidir. Verimli ve 
doğrudan doğruya işletilmeyen işletmelerin sı
nırları da olmuştur. Bu tasarı tekemmül etmiş 
değildir, ama hiçbir vakit, komisyon çoğunluğu
na bu izafede bulunamazsınız, «Toprak ve Ta
rım Reformunu istemiyor'» diyemezsiniz. Bunun 
Türkiye gerçeklerine uygun olarak en iyi şekil
de çıkması için en halisane şekilde çalışmış ol
duk. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Durakoğlu 
maalesef, komisyon değiştirisini çok başka türlü 
takdim etti. Bunu âdeta, «mutlak surette hem 
reforma inanmayanların, hem de sanki hep top
rak ağalarını düşünenlerin bir değiştirisi» imiş 
gibi takdim ettik, ki, buna cidden üzüldüm. 

Ben, bu görüşün bir ideolojik görüş olduğu
nu söylemek istemiyorum; ama çok isterdim ki 
sayın Durakoğlu bunu, bu değiştirilen böyle al
masın. Nasıl aldılar : Bir modern işletmeye ta
kıldılar ki, biraz evvel gayesini, tarifini ve ne 
maksatla gelmiş olduğunu ifade ettiğim modern 
işletmeyi, bu tarzı ile topraksız çiftçiye değil, top
rak ağalarına açılan bir kapı gibi gösterdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu iddia etmek 
mümkün değildir. Tekrar ediyorum; bir işletme 
ki, bu işletmede hedefler vardır, bu işletmede 
plân vardır, bu işletmede bölgenin üstünde ve

rim ve üretim alma; vardır; buna, memleket 
hayrından başka türlü gözle bakmaya imkân 
yoktur, bir. 

İkincisi; dediler ki, «Tabiî arzu etmezler. 
İstiyorlar ki, oy sahipleri rahatsız olmasın, oy 
deposu bozulmasın.;» Bu görüşe de mantık öl
çüsünde katılmaya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, kuruda 2 bin dö
nüm, 3 bin dönüm toprağı bulunan insanları oy 
deposu saymak mümkün müdür? 600 dönüm, 
900 dönüm, 1 000 dönüm toprağı olan insanları 
bölgenin üzerinde feodalite bakiyeleri olarak 
saymaya ve «Seçim neticelerini etkiler» deme
ye imkân var mıdır muhterem arkadaşlarım?.. 

2 000 dönüm kuruda, 3 000 dönüm kuruda 
(yarısı da nadas) kaç işçi çalıştırır muhterem 
arkadaşlarım?... Bizzat işleyecektir. Kaç işçi ça-
lıştırırki; yüzbinlerce oyun üzerinde etkisi ola
cak da seçim neticelerini değiştirecek?.. Bunu 
söylemek için hâdiseleri çok çok mübalâğa et
mek de; hafif. Ağzımdan başka şey kaçmama
sına çok dikkat ediyorum; ama bunun samimi
yetle ilgisi yoktur. Bir bu bakımdan ele aldılar. 

İkincisi de, «Sulanan arazide yeni imkân 
tanıdılar» dediler. Yanlış. Muhterem arkadaş
larım, Türk tarımının veriminin artması ve üre
timin artırılması sulu ziraate geçmekle müm
kündür. Siz bir kanun yapacaksınız, o kanunda; 
kim sularsa anu cezalandıracaksınız: Sermaye 
yatıracak, emek verecek, arazisini sulayacak; 
birden göstergeler aşağıya düşüp onun arazisi 
kamulaştırma sınırına girecek. Böyle bir kanun, 
tarımı teşvik eder mi muhterem arkadaşlarım?.. 

İşte, komisyon bunu yaptı. «Kendi sermaye
sini, kendi gücünü katarak arazisini sulayana; 
devi et şebekesi içine almana kadar o arazi ku
ru arazidir» dedi. Bununla da, (tahmin ediyo
rum ki) Türk tarımına en büyük hizmetlerden 
birini etti. Böylelikle tarıma yatırımı, tarıma 
sermayeyi; böylelikle verimin ve üretimin artı
rılmasını gerçekleştirmiş oldu. 

Diğer bir konu : «Bizzat işletme» anlamı de
ğiştirilmiş. Ne anhyorlarmış bizzat işletmeden? 
Temel ilkeler; herkes gelecek, elinde çapası ve
yahut traktörün üstünde bizzat çalışacak. Eğer 
o tarlasının başında durur da adam çalıştırırsa, 
makine çalıştırırsa; kendi katkısını, idarecili
ğini katarsa, buna bizzat çalıştırma demeye
ceksiniz. Bunu da ideolojik açıdan almazsanız, 
kabul etmemize imkân yok. 
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TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Her şeyi 
ideolojiye bağladınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Her şeyi ideolojiye bağ
lamadım muhterem arkadaşlarım, çok dikkatli 
konuşuyorum ve bunu da size söylemedim, temel 
ilkelere söyledim. Temel ilkeler böyle, önümüz
de : Temel ilkelere söyledim; temel ilkeler bun
lar. Sayın Durakoğlu «Komisyon işletmeyi de 
değiştirdi, oy depolarını toprak ağalarının lehi
ne olarak değiştirdi.» demedi mi?... Değiştirme
dik tabiî, şunu getirdik : Bir işletme tasavvur 
ediyor musunuz ki siz; bizzat kendisi, yani ta
mamen ailesi, kaç ferdi varsa; karısı, kızı, oğlu 
hepsi gece gündüz tarlada oturacak, bir kısmı 
kendini ev işine ayırmayacak, tarım işçisi kul
lanmayacak, idarecilik ve şevki idare yetkisini 
kullanmayacak, böyle yetki kullanırsa ona biz
zat işletme demiyeceksiniz? 

Hayır muhterem arkadaşlarım, Komisyon 
bunu getirdi : Müteşebbis, zekâsıyla, şevki ida
resiyle, işletmesinin başında oturur, o işletmeyi 
şevki idare eder. İşte ona, «bizzat işletme» de
dik. Ama, kiracılığı ve ortakçılığı (şurada gör
düğünüz üzere) tarım bölgeleri dışında biz de 
kabul etmedik. Nasıl olur da; böyle değil de, 
arzda takdim edebilirsiniz? 

Diğer bir konu; kamulaştırmada ödemeleri 
değiştirmişiz. 

Muhterem arkadaşlarım ne yapmışız? Halbu
ki sayın Dağdaş da, «Burada gasp vardır» di
yor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hem de nasıl.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Devamla) — Biz, ne gasp olduğunu, 
ne de büyük toprak ve arazi sahiplerine büyük 
imkânlar sağlandığını kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir toprak, bir iş
letme sahibi; toprağının tamamını kamulaştırı-
yorsunuz; bu kimseye yeni bir iş tutması için 
250 bin lira peşin ödemeyecek misiniz? Bunu 
ödediğimiz zaman da acaba, Toprak ve Tarım 
Reformunu yapmamak istemi içinde miyiz? Ben 
o görüşte değilim. . 

Toprağının tamamı kamulaştırılan kimseye 
250 bin liranın verilmesi, yeni bir işe geçmesi 
için zarurî bir paradır. Ondan sonra, Bakanlar 
Kurulunun kabul ettiği bir esasla, İktisadî 
Devlet "Teşekkülleri veyahut İktisadî Devlet 
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Teşekküllerinin katkısı bulunan teşebbüslerin, 
sanayi teşebbüslerinin hisse senedini almak is
terse, kendisine tamamı peşin ödeniyor. E, bu 
mülkiyet'hakkına hürmet değil midir? Ve ken
disine (eğer zarar ediyorsa; daha fazla temet
tü olursa o olacak; ama) % 8'de faiz ve kâr ga
rantisi sağlanıyor. Bunlar zannediyorum ki, 
Anayasanın temel ilkelerden saydığı, temel hak
lardan saydığı mülkiyet hakkına hürmetin tabiî 
neticesidir. 

Bimaeraaleyh, nıe, mıoldern işletme veiya örnek: 
%leıtim'eyii getlinmelkille; ne, Devlet şdbekesmm 
giiıtmtaıddğa .yertTeırdeki sulanan arazilleırfi sulu ara
ziliden saymamiaîM'a; ne, fo'izızaıt işliötimiede gıeltirldii-
ğimlız ilâve ile; ne de kamuliaışıtırmada mülk sıa-
hhTolmlim lelhinie yaptığımız dıeğıişikllilkllerlıe Toprak 
ve Tarım Reform/u Kainim tasarısını siuiamdur-
>mak veya yoızlaış'tıırmıak yoluma gfitm'e'dlik; Türk 
miılleiriiınim, Türk tarımının menfaaitlirifâ ve mülk 
salhıilbiniln mülkiyet hakkına hürtmıetlin gerıeğinl 
yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım, mizzat önttaısılağı ha
zırlayan btir ilim adamamız Ko>miiısıyomda konuşltu. 
İlik hazırlamam hasarının ©sası şu. : 

Geçim sınırlanmış. En büyük Dıevlielt ımietau-
ru o zaman 4700 İ r a alıyormuş. Bakın şiimıdi ra-
klaımiDar da dıeiğiişrti, oma 'güre kamulaştırma yap
saydınız 4700 "dıe kalacaktı. En büyük Devlet 
mıetai'urunun 4700 lüra almasına karşılık, iışüetme 
'Sahibinim >elıimde n)e kaıdaır topırak bulundurması 
gerekli ilse, oma göre bir sınır tespit etmişler. 
Bunlaırı Türk tarımınım mıcınfaafciıme, kabul edil
meye, Türk toplüımmmmm huzuru ile bağdıaştır-
<m aya imkân yoktur, 

Sayın Durakoğlm'num, komtuşimaisını biitiırlir-
kem ileni sürdüğü görüşlıerıi de (ıtıalbiî) üzüntü 
ile karşıladık. Tekrar ediyordum; bu tasarı, Top
rak Rgformmma imammayaınlarım, onu ijsıt'eımıeyen-
Ifeniın taisaırısı değildir. Bilâkis bunu, ilmdm ve 
ımelmiefoeit gerçeklerinim arzu •ettliği ve gienelktir-
diği isıüikamıeıtte yapamak isttiyemlarin taısareı-
dıı*. 

AHMET İHSAN BİRİNCIOĞLU (Tnalbaon) 
—. Ranti. değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Pariti sözcüsü değilim; 
aimia sayın Durakoğloı şöyle bir cümle sarf etttii, 
«İhmali ettiği, reyini alıp onm sömüresnleırle bir 
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odam Mır pantinin çıkaracağı bir kanundur» Ta
biî, pantililyiim, onlara karşı ara ediyoruım. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi 
Türk köylüsünü baştacı yapmıştır. Bu tasan, 
Başkanı bulunduğum Komiisyonıun tasarısıdır. 
Bu tasarı onun tasarısıdır, İktidardır, kalbul 
ediyorum1. Siz bu tasarıya, «.omun iihiralall ettiği, 
reyini! alıp onu sömünemlenlie bir olanların çı
kardığı tasarıdır» diyonsumuız. O zammın bana 
söz hakkı tabiî olanak geliyor. 

Muhtericlm aırkadaşlanım, bu tasarıyı çıkaran-
Mırın; Türk köyünü neneden alıp, neneıye götür
düklerini bliıraz evvel Adalet Partisi sözcüsü ra
kamlarla verdi; ama şu kadarım ifade ©diyo
rum ki bu, yapılabilecek isnatların en büyüğü
dür. Türlk köylüsünü tanım yönünden aldığı za
man da; sulanan arazî miktarı ne idi, neneye 
geldi; kullandığı gübre, ne i)di, neneye geldi; zi
raî kriedıisli nie idi, .nereye geldi; pazarlama ve de-
ğerllendiirmieiyıe neneden başlandı, neneye geldi; 
taban fiyatı kaç ürüne, uygulanıyordu, kaç ünü
ne uygulandı; kooperatifler olanak taiban fiyat
larını desteklemek için kaç milyonı pl-âsımam veri
liyordu, kaç milyon plâsanan verildi? Bütün bun
lar orlta yerdie ilöetn, «ilhmal ettiği' köylünün...» 
demesi! çok büyük haksızlıktır. 

Muihtereta, artkaidaşılianıim, yine sayın sözcü 
diyor ki, «Bu yapılan değişiklikler rezerv azal
tıyor.» O halde ben, tasarıdaki bin husussa dik-
ikaıtLenimii çekiyorum' : Eğen bütün dâvamız Türk 
köylüsüne biraz dalha fazla toprak venmek ise; 
büzlnı örmek işletmemizi bu derece tenkiidediyor-
lar ise bunun faydalarını saydım önada, bu
nun numune ve bir örnek işletime olarak tohum, 
damızlık ve ileni teknik uygulamada memlıekıete 
sayısız fayda>Ları vardın. 

Ö halde, 4 mi'lyoın dönüm ca!varında olan 
Devlet Üretme Çiftliklerimin dağıtılmasından 
nliçtin söz ettaıliyonlar? Konu eğen sadece, toprak
sıza topnalk venmekse; 4 milyon rez/env var ve 
dahası da var, Vakıfların da arazileri var, Vakıf
lara da bu imlkân tanınıyor. 

'O halde, demek ki konuda yalnızca köylü
nün ve çiftçimin topraksızlığının) giderilmesi de-
ğliıl1; alma altında bir fikir de yatıyor; «ibir işlet
me Devlet elinde olursa o malkbuJldür...» demek. 
Hayır muhterem ankaldaşllanm. 

Biz sadece, Türkiye 'nâm gereklerime ve ger
çeklerine uyguın sıilsteımleıü bulmaya çalışıyoruz. 

Saıyın sözcü dediler ki, «Tanım sektörü plâ
nın hedefleninden geni kalmıştır» Doğrudur; 
ama, plânım hedeflerinden geni kalmayı yadnuz-
ea mülkiyet dağılımına bağlamak hatalarım en 
büyüğü olur. Evvelâ, hava şartları yandım et-
ıtiği zaimamda tanım ürünleri (2 - 3 misli gibi) 
plân hedef ilmi aşmiafkt aidin; ama haya şıaırtları 
yetımediği zaman da maalesef geride kalmakta-
ıdır. Bu genide kali'şfüa neler vandır? Vasıflı to
hum, iyi tohum, damızlik noksanı vardın; kim
yevî gülbreniim yetersizliği vardır; zinaî mücade
lenin eksiilkliği vadin; modemi tarım âlıelt/lerân&ı 
noksanlığı vardır; ziiraî sulama ve toprak mm-
hafızasındaki kifayetsizlik vandır; ziiraî kredi 
yetersizliği vardır; çiftçi eğitiminin noksanlığı 
vandır; ününlenin değerlenıdinme ve pazanlan-
masının tam gelişimedigi ve yetenli olmadığı var
dır. Bütün buınlan bir tarafa itip, Tünk tanmı 
plân hedeflerine ulaşamadığı zamian, «Bu sade
ce topnalk dağılımındaki adalestsliızliktendin» de-
ınıelk, gerçekleri başka tarafa çekmek arzusudur. 

Mııhtenem arkadaşlarım, bu tasıa.n Tünk tarı
mımda her şeyi hallietmeyeeefctir. Evvelâ, benim 
'de Kondisyonda _ iştirak etmediğim bir husus 
vardır; bu tasarı, toprak ve tarım bölgesi ilân 
edilen yerler için çok şey getirmektedir; ama 
Tinkfîye'nim tamamının toprak ve tanım refor
muna girmesi mujtlalk surette 15, 16 semte istıe-
ımldkteıdir en azından. O halde, o zamana kadar 
diğer bölgelerin hali ne olacaktır ? Bu sebeple, 
TÜT İkiye'de topnalk dağılımındaki sivrilikleri 
hallteltmlek şaırtıyle bin yeşil devrimiiln gereğimi 
yerine getirmek zarureti mervcuıttur. Ancak bu
na efe kamunDa tanım refonmu bölgesi olmayan 
yerlerde de, demin saydığım eiksilklilkleni gide
recek, kdfayeıtsizliikleni kaldıracak tedbirlerim 
getirdiği gün, Tünk tanımı çok daha güçlü, çok 
daha ileriye doğru gfitmliş olacaktır. 

Biz, Türk tanmımda ve bütün bunlarda kay
nakların deği/l, onlanm semıereıleriıniiin paylaşıl-
mıasındaki adalet üzeninde duruyoruz; kaynak-
laının değil. Kaymaklanda eşitlik yok. O zamaın, 
tamamen Anayasamızın dışıma düşeniz; amıa se-
mertelerimli paylaşmada adalet, mutlak lâzımdır. 
Tüıfc Anayasası da vengi gibi, çeşitli siosyal gü
venlik tedbirleri gilbi hususlarla- bu semıereler-
deki âdil paylaşmanun mekanizmasını getirmiş 
hulunlmalktadır. 

Muhterem arlkadaşlanm,, «köklü nef ormıliar» 
cl'ıya dışarıda da söylemem laflan vardır. Köklü 
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Tiefloırlmll'apdan kalsitiefdlUietn şey eğer; kolkfktivist 
ve scıayaMısit bir düzem kurtmalksa, ona «Hayır» 
ıdiyoruz ve bu tasarı mutlatk suınötite ona karşı
dır. Ama, Tür1!?: tanımımda âdil bir dağılımı geır-
çdldeştirmıeyi istiyorsa; eğer .reform, çiıftçâlilklle 
nme'şıgul oliaınlara daha fazla üretim, dadıa faızlia 
(Veıriiım, d!a!hıa iyi yaşıaımia şartı getJirmıeyi hedef 
lailıyorsia, «Eveıt» diyoruz. İşıte bu tasarıylıe de 
jonu gıeırçdkîeıştirmieye çalışıyoruz. 

Muhitle rem aıikadaışîaırıım, sayın Dağdaış; 
<'iDio!k|t!iılJnıe.r oılanak özıel mülkiyete çeivriiillmıiış bir 
Itıaisıaırı isle, bu kolllelktiilvist bir tasarıdır, karşı-
ısımıdayız» diyorlar; biz de kendileri ile beırıalbeı-
ıııiz. Bu tasarıda dolktinirıjer hiç biir huisuıs yok
tur. Eğer varsa, onu da Yülksıelk MJecllislilniizle be-
nalber halUcitmieye baızıırız* 

ıMuhtercım aırkadaşliamm, daha faizla zamanı
nızı almak isteımıilyoruım. Bu Toprak ve Tarum 
RlaBormu Kanun taısıamsı sıi'ztin önıergelıerimizle, si-
dim iırçıaltLamımdla cm iyi şeklini bullacıalktır. Böy-
lıeıoe, Türk tarımımda topnaık refommıunun gerek
tirdiğim ülkeler elkomiömnlk olarak, sosyal olarak, 
ısûyasal olarak gcreeiklleşmiş olacıalkbır. Toprafk 
•mülkiyeti dağılımlı, toprağın, işleittoe sekili, tarım. 
işlıetmıellleırıiniin yapısı Ve işlıeımıelleiri, taırım sorun
ları ; sıo/syaıl adalet ve verimlilik ülkelerinle g'öne, 
dömolkraltük yoldan, Anıaıyasiaımızım Çerçevesi 
%iınde düzi@nlenı0cıdktir. Bu tasarı Anayasanın 
öınlgiördüğü bir tasarıdır. Bu tasarı Aımayasauıın 
liılkıciıf'U-ıine, Mimlin icaplarınla ve mlemıllekielbiın ger-
•çcikleııtinle uygum bir tasarıdır. 

Hopi'ınıliziö denıin saygıiliarımı sunarım. (A. P. 
ve C. G, P. sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — D. P. Grulbu adına sayın Kuıbi-
lıay tni'eır, ikinci defa olımalk üzere, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBt-
LAY İMER (Konya) — Mulbterelm Başlkan, Yü
ce Mbclisiim kıymeltli üyeleri; 

'D P. Grubu olaralk, görüşülmıelkte olan Top-
ıiıaik ve Tıarum Reformu Kanunu tasarıısı ve bu 
tasarıyı esais -alan Koımiiisyonum getirdiği değii-
şiki!!iM<er üzerliınde ikinci defa söz almış burum-
>m<aiktayız. 

Buıradıa peşimıen arz eldeıllim M, bu tasarıya 
va bu taısaırrya saldık kalarak, bir mieltikı getiren 
ıKomJisyomun değişSMliğlilnıe karşı bulunmıalktayıız. 
Bu halli ile bu taslarının bu Meclisten gieçraeısii-
ııi'm. kaırşıısında bulunduğumuzu ve bu ' tasarıya 
bu halii ile ime umumu, nje de 'mıaıddieileri itibariyle 

mfüspelt rey venm<eyecıeğilm.iizji açıkça ifade ve be
yan ederiz. 

Yime, bu sözlerıimliızin arkasından şunu be-
lirtımidk işiteniz ki, Türküye'ide ülkeimıiızde bir* 
toprak Ve tarım değil, Tarım Reformu.. Eğer 
tıopralk alıınlmalk zotrundaysa bir Tarım ve Topnafe 
Reformumun yapılmasına kanıiiız. Daha evvel bu 
'tadarının heyetli umumliyeısıi üzenimde partimiz 
adına gıöriüşler'imiiizi 'açıklayan B'aihri Dağdaş 
'beyim belirttiği husus/Dara mümkün olduğu ka
dar telmıau eıtnifedem dliğeır hususlar üzerinde dur
maya çalışacağım. 

Evvelâ, gıetıirilen ve müzakere ediliem husu
sun., Meolıiıs Başkanlığı taffiafıındam bastırılan 
imıelbuline biir göz altansalk; burada başlık kıısma 
aıynem şöyledir: «Tıopralk ve Tarım Reformu Ka-
nulnıu tasarısı ve Konya Milleftvclkiiılli Bahri Dağ
daş'im Tarım ve Toprak Reformu; Edıkmıe Millelt-
vekiiîli İlıhaımi Ertemim. Tıarum Reformu Kanun 
tıakOlifleri Ve Anayasa, Adalet, Tiıcaret, Içıiışleri, 
İniiaır ve İskân, Köy Işjlierü, Orırman, Tarım ve Plân 
lkx>m.feyonla:rından seçliıllen 31er üyeden kurulu 
81 nulmaıralı Geçici Koımiilsyon raporu.» Bu Ko-
ınâsyiünun iıçJerisiiınjde şaihsen üye olaralk bulun
dum ve bu Komisyonun mıeitnime Ve tasarıya 
mu'haıliGifetlitmiiızi de açıkça imfzıaımızıda bel'irttmliiş 
buluınm aktayız. 

Burada görülüyor ki üç metin var; birisi, 
Hükümet tasarısı halinde; ikincisi, iki ayrı mil
letvekili tarafından verilmiş kanun teklifi ha
ilinde, ve nihayet; bir de, komisyonun bir met
ni vardır. 'Sözlerimin başında arz 'etmiş oldu
ğum/ üzere komisyonun metni; getirilen kanun 
tekliflerini değil, hükümetin tasarısını esas al
mıştır. 

Burada şu ciheti açıklıkla beyan etmek iste
riz ki getirilen bu tasarı, daha .evvel bu M.eclis-
te görüşülen ve Senatoda, tatile gireceği gün 
iki saat içersinde kabul ediliveren Öntedbirler 
tasarısı ile irtibat halindedir. Burada daha ev
vel konuşan bir partinin sözcüsü, Öntedbirlerle 
bu tasarının bir arada ele alınmasının doğru ol
madığı yolunda düşünüşleri olduğunu; fakat 
buna imkân bulamadıklarını beyan ettiler. Hal
buki elimizde mevcult komisyon müzakere zabıt
larında görülebileceği gibi; (bu Öntedbinler 
tasarısı görüşülmeden evvel) tasarıların ikiye 
bölünerek değil; (kanun tekniğine göre) umu
mî hükümlerin bir kanun metni içerisinde yer 
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alması gerektiği düşüncesi ile, tarafımızdan mü
zakere edilmemesi yolundaki görüşümüz ısrar
la, (daha umumî mevzua girilmeden) usul hak
kındaki •mülâhazalarımızı!a belirtilmiş ve beyan 
edilmişti. 

Ayrıca, yine bu husus, Meclis Umumî He
yetinde Toprak Reformu Öntedbirler kanun ta
sarısı görüşülürken (şimdi-görüşmekte oiduğu-
miuz tasarının müzakeresi bu Öntedbirler tasa
rısının çıkışını beklemek için 'komisyonda dur
durulduğu sırada) yine bunun usulsüzlüğüne 
bu Meclis kürsüsünden işaret etmiş, grup adına 
beyanda bulunmuştuk. O zamanlar buna kulak
larını tıkayanlar; o zamanlar komisyonlarda bir 
türlü, Meclis Umumî Heyetinde (şimdi burada 
olduğu gibi) diğer türlü konuşup ayrı ayrı oy 
verenler, burada bu durumdan şikâyet edemez
ler. 

Adalet Partisi Grubu Sözcüsü burada, tasarı 
ile ilgili partisine ait görüşlerini açıklarken öy
le birtakım hususları ortaya koymuştur ki, bu 
ortaya koyduğu hususların bu tasarı ile bağ
daşmasına, barışmasına imkân ve ihtfımrı7 yok
tur. Biz, konusmıasının devamına göre bu tasan 
hakkında müspet bir kanaat içerisinde olma
dıkları neticesine varırken; bu tasarının, ken
dilerinin burada ifade ettikleri hususları d* 
içerisine almakta olduğunu söylediler. "Bu aV^-
le bunun dışındaki bir hususun birbiri ile ne 
derece mutabakatı varsa; bu ifadeler arasmd'1 

mutabakat da o derece vardır. 
Bu tasarı (söylendiği gibi) ekonomik, sos

yal ve siyasî yönden muhtelif hususları g w 
olarak getirmektedir. Efeono'mik ve sosyal yönü 
ile olsun, siyasal yönü ile olsun, bunun parti
mizce kabul edilecek tarafı yoktur. 

Öntedbirler tasarısı bu Mecliste imüzakce 
edilirken, hükümetin, (o zaman da, şimdi de) 
bu tanr ıy ı savunmakla görevli, bu tasarının nr-
tirdiği hususları yerine getirmekle vazifeli Bn-
kanı, ilk E"lm Hükümıetinin getirdiği tasanla1 ' 
hakkında, «Eğer kabul edilse idi, bu memleket
te kan gövdeyi götürürdü» gibi açıkça, hükü
met adına bir beyanda bulunmuştur. 

Biz tasarıda, tkinci Erim Hükümeti zama
nında biraz daha değiştirilerek getirilmesine 
rağmen yine aynı hususların mevcut olduğunu 
bevan etmiş söyle d etmiştik : «Bu tasan, önted
birler tasansı ile beraber şimdi de aynı mahi
yeti arz etmektedir.» 

I Bir evlek toprak için kardeşin kardeşi vur
duğu ; yarım saatlik su sırası için evlâdın baba
ya, babanın evlâda bıçak çektiği; 500 metrelik 
mera için iki köyün silâhla birbirine girdiği bu 
memlekette milleti, çiftçiyi; topraklı ve toprak
sız diye ikiye bölmenin her halde bu memleke
tin, bu, milletin faydasına olan neticeler doğur
mayacağı kanısındayız. 12 Mart öncesinde büyük 
bir tehlike halinde bulunan ve o zamanki du
rumda «Yollar yürümekle aşınmaz, demokrasi
lerde biraz da anarşi vardır.» diye kapatılan ko
münist, anarşik hareketler, şehirden kıra kay
dırdıkları gerillâ hareketlerini yapmak için bü
yük zahmete girmeye, şu tasarı ve öntedbirler 

, tasarısı tatbik edilmeye başlandıktan sonra bir 
ihtiyaç hissetmeyeceklerdir zannediyorum. 

I Burada daha evvel partimizin görüşünü ak
settiren Bahri Beyin de beyan etmiş olduğu 
gibi bu memlekette köylü, «Türk milletinin 

I efendisi» dediğimiz köylü, toprağına nikâhı ka
dar bağlıdır. Anasından, atasından intikal eden 

I ve kanunların verdiği meşru haklarla mülkiye
tine sahip bulunduğu toprağı; devletinin hü-

I küm ve tasarrufu altında bulunan vatanı gibi, 
I aynı şartlar altında yurdu olarak kabul etmek-
I tedir ve yurdu olarak, bunun bölünmez, parça

lanmaz bir bütün olduğunu savunmaktadır. 

Kanunlar, bulundukları cemiyetlerin ihtiyaç
larına cevap vermezse, hukukî mevzuat; düşü-

I nüş ve inanışlariyle cemiyeti temsil durumun
dan uzak bulunursa, bunların tatbik kabiliyeti 
olamayacaktır. 

I O hakle, tatbik kabiliyeti olmayanları değil, 
I tatbik kabiliyeti olanları getirmek mecburiyeti 
I içerisindeyiz. 

Milletin temsilcileri olarak, millet önünde 
I rey almış insanlar olarak, millete söz vermiş in-
I sanlar olarak; verdiğimiz söze bağlı kalmak, ah-
I de vefa etmek bizim için (en azından) mecburi

yettir. 
I Bu şekilde bir tarım ve toprak reformu tasa-
I rısmı buraya komisyon değiştirisiyle getirenler 

de, öntedbirler tasarısı şeklinde kabul edip çı-
I karanlar da her halde; milletin önünde bu şe-
I kilde söz vermiş, bu şekilde bir değişikliği ge-
I tirmek durumunda olduklarını beyan etmiş de-
I gülerdir. 
I Bu tasarı, hükümleriyle; ideolojik, sosyalist 
I ve kollektivist bir görüşün gelecekteki temelle-

315 — 



M. Meclisi B : 108 14 . 5 . 1973 O : 1 

rini atmaktadır. Bu beyanımız yeni bir beyan 
değildir : Bunlar, öntedbirler tasarısının komis
yon müzakereleri sırasında, ve Millet Meclisi 
müzakereleri sırasında; ayrıca, bu tasarının ko
misyon müzakereleri sırasında beyan ettiğimiz 
hususlardır. 

Dünyanın hiçbir yerinde, «yoğurdu (halk 
tabiriyle) karadır» diyen çıkmamıştır. Hiçbir 
yerde kollektivist düşünceyi açıkça ortaya sür
mek suretiyle (Rusya da dâhil) birtakım mese
leleri bu şekilde çıplaklığıyle ortaya koyarak 
hiçbir parti iktidar olamamıştır, hattâ ihtilâlle 
bu şekilde muvaffak olamamıştır. Nitekim, Rus
ya'da toprak reformu ihtilâlden ancak 12 sene 
sonra; eğitim reformu da 15 sene sonra; (yani 
birisi 1929'da, diğeri 1933'te) hedefleriyle ger
çekleştirilme yoluna kanunî yönden gidilmiştir 
ve bunun üzerinde hâlâ çalışılmaktadır. 

Burada konuşan Adalet Partisi Sözcüsünün 
ve Sayın Komisyon Başkanının beyanlarında da 
görüldüğü üzere, daha evvel Erim hükümetleri 
zamanında hazırlanan bir strateji vardır. Bu 
stratejinin hedeflerinin nereye vardığında zan
nediyorum ki, dün olmasa bile bugün aynı nok
tada birleşiyoruz. O zamanlar bu stratejinin; 
bir Öntedibirler. kanunu tâsarısıyle, şimdi bir 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tâsarısıyle 
kendi gayesini yavaş yavaş gerçekleştirme yo
lunda bulunduğunu ve son hedefin bu strateji
de gösterilen hedeflere doğru gitmek olduğunu 
belirtmiştik. Nitekim o Öntedbirler kanunu tasa
rısı da; iki Erim Hükümeti zamanında geti
rilen tasarıda, hali hazırdaki tasarıda da 
bu stratejinin hedeflerine ulaşması için ge
rekli hükümleri şimdiden ortaya koymuş bu
lunmaktadır. Dedikleri gibi «kanunlar tatbi
katla muhtelif değişikliklere uğrar»; ama 
bu değişiklik:] er bizim belirttiğimiz gibi ileride 
daha çok külekti vizmıi, daiha çok .sosyalizmi, 
daha çok ideolojik bir doktrini gerçekleştirecek 
istikamette olacaiktır .endişesini ve kanaatini 
muhafaza ediyoruz. 

Bunun en açık misalini tasarının (Hükümet 
getirişi şekliyle olsun, Komisyon değiştirisi şek
liyle olsun) Yedinci Bölümündeki 70, 71, 72, 
73 ve 74 gibi maddelerinde yer alan kooperatif
ler mevzuunda görmekteyiz. 70 nci madde ile; 
vazife görmekte olan bütün tarım kredi koope
ratifleri ve tarım ve toprakla ilgili diğer koope

ratifler, toprak ve tarım reformu kooperatif
leri şekline dönüştürülmekte ve bu tarzdaki 
"kooperatiflerin bu tasarı kanunlaştıktan sonra 
geçerli olacağı ifade olunmaktadır. Bu, 70 nci 
maddenin açık hükmıüdür. 

Diğer taraftan, 71 nci maddenin (a) ben
dinde, «Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif
lerinin Görevleri»1 matlabı altında toprak ve 
tarım reformu kooperatiflerinin : «a) Ortak
larının ihtiyacı olan her türlü üretim, girdi, 
araç ve gereçlerini sağlamak» diye başlayan 
metninden alt tarafına kadar gelen hükümler; 
çiftçinin, köylünün bu topraklarının, kooperati
fin arzusu hilâfına hiçbir şekilde işletilemeye
ceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan hükümet tasarısındaki (p) 
bendinde «Kooperatiflerin özel mülkiyetlerin-
deki toprak» denmek suretiyle, Türkiye'deki 
topraklar dörde ayrılmaktadır : 

1. Devlete ait, Devletin özel mülkiyetinde
ki ve diğer hüküm ve tasarrufu altındaki top
raklar, 

2. Kooperatiflerin özel mülkiyetindeki top
raklar, (ki, bunlar yeni bir toprak düzeni getir
mektedir) 

3. Toprakları, kabul edilen normlar içeri
sinde kendilerine bırakılmış olanlar, 

4. Toprak dağıtılanlar. 
Bu arada şunu da ifade ve beyan etmek is

teriz ki, Toprak Reformu Öntedibirler tâsarısıyle 
3>ö küsur dönümden yukarı arazi üzerinde, şerh 
verilmek suretiyle (burada Komisyon Başkanı
nın da belirttiği gibi 15 mi, 20 mi, 30 senede mi 
olur?) Bu toprak refor/mu tatbik edilinceye 
kadar konulan bu kayıtlar bulunacak ve böyle
ce, vatandaşın abm - satım gibi hukukî tasar
rufları fiilen orta yerden kaldırılacaktır. 

Diğer taraftan 'kanun tasarlısında 73; 81 Nu
maralı Geçici Komisyon değiştirisinde 74 ncü 
madde olarak yer alan, «Ortak Olma» mevzu
unda şöyle bir hüküm var; «Toprak dağıtımın
dan yararlanan çiftçiler, o bölgede kurulmuş 
veya kurulacak olan toprak ve tarım reformu 
kooperatiflerine ortak olmak zorundadırlar.»1 

Biz, Öntedbirler tasarısı 'burada görüşülür
ken, o zaman da şimdi de bu tasarıları müdafaa 
durumunda bulunan ve bununla ilgili olan hü
kümet üyesinin (ilk Erim Hükümeti zamanın
daki Öntedbirler kanunu tasarısı görüşülürken) 
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bir ifadesini 'aynen okumuştuk. Orada şöyle di
yordu : «Biz zorunlu, zarurî şekilde koopera
tiflere girmenin yanında değiliz, karşısındayız. 
Bunlar ihtiyarî olmalıdır.» Sebeplerini de izah 
ediyordu; ama gerek Öntedbirler kanunu tasa
rlısının hükümleri, gerekse şimdi getirilen tasa
rının hükümleri, kooperatiflere girmeyi zorunlu 
kılmaktadır. 

Kooperatifler mevzuunda getirilen hüküm
lerin tek tek her birini sayarak, 'burada sizlere 
dağıtılan tasarıyı ayrı ayrı okuyarak vaktinizi 
almak istemeyeceğim; ama şurası açıklıkla be
lirlidir ki, gerek kooperatif 'müdürünün Devlet 
tarafından taymi, (tasarının 74: Komisyon met
ninin 75 nci maddesiyle) gerekse kooperatif1 e-
rin uğraştıkları işler, gerek zorunlu olusu açık
ça misal olarak verilmek gerekirse; ko^ektivist 
ülk^erdeki kolhoz" sisteminin veniden ortaca 
çıkarılması, (bir diğer tabiriyle) koThozun Tür
kiye'de hotlatdmasıdır. Bu görüş ve kanaati
mizi de, yine belirtelim ki şimdi söylemiş deği
liz, yeni söylemiş deliliz; Öntedbirler tasarı
sının müzakeresi sırasında Komisyonda ve Mec
lis kürsüsünden açıkça ifade ve beyan ettik. 
O tarafıyla diyoruz ki biz; kapadı kapılar ar
kasında başka, komisyonlarda başka, Meclis 
Umumî H>vetinde başka, vatandaşın önünde 
başka türlü bir konuşmayı asla kabul ve tecviz 
etmiyor; dün ne söylemişsek bugün aynını mu
hafaza ediyoruz. 

Bu tasarıyı bu ölçüler içerisinde değerlen
dirme durumundayız. 

Toprağın, Hükümet tasarısı ile dörde ayrıl-
dıthnı, bu arada üçüncü sırada, elinde toprağı 
kaftanların da olduğunu belirtmi&Jtiım. Burada, 
leıllilmlVrlelkiİ! baisılh ml?tnin 328 noi sayfasında 60 
Ve 61 nci mıaddellerdeki .açilk hükümlerle, sahi
bine bırakılan arazide mülkiyette ve ımülkâyetıin 
ayrılmaz bütünü içerilscfnde olması l'âziim gelen 
tasarruf hakkına büyük ve açık darbeler indiıril-
-tnueklte böylece mülkiyet hakkıma ve tasarruf 
hürriyetine taisalllüt edilmekte ve kısıtlanimaktia-
dır. 

Aniayasiadaiki, hak ve hürriyetlerin özüme 
dokumulaımayacağına dlalir açık hükme rağmıen, 
hüküm geıtliıııe.rck mülkiyete yapılanı bu açıJkçıa 
t'Oiea/vüiz, yine hüküm getirerek yapılan kayıtla-
mıa 've kıısıtllalmıalar, müllkilyelt ve mülkiyet hak
kıma karşı indirilen blir darbe hükmündedir. Ve 

bu tarafıyle d!e mülkiyeti önce yavaş yavaş ka
yıtlayan, sonra tamıaımen ortadan kaldırana yo
luna gilden kolılektivist düşündendin burada te-
mieOlerünliın atılmakta olduğunu müşahede etmek-
ftleyliz. Burada, milletdtmıizim örf, âdet, an'aıne, dü
şünüş ve ilmançlairııiıa talban talbanıa zılt; mülki
yet anlayışlına talmaimeın aykırı birtakım kayıt
lama, kı&ıltlıamia ve sınırlamaların getıirü'MiJpni 
görmekteyiz. Bu ölçüleriyle, ileride de değişjik-
liklcfre uğrayacağını (daha evvel uğralmış oHdu-
ğunu bildiğimiz 'kanun metJinderiındeın) düşüne
rek şunu süyleyefblilirliz ki, bu suretle, gelecekte 
yapılacak olanlarım şıîmdidieo yatırıımı yapıl
maktadır. Biz her bir milletvekili ve senatörün 
Türk mlidleftlinliın velkili olduğunu kabul 'etmek 
suretiyle; onun düşünüş ve inançlarına aykırı 
^r.ırdk getirilen böyle bir kanun tasarısınla, böy
le bir düşünceye rey vermemekle, onun irade
sine en uygun haırdketi yaptığımız kanaatti iıçeri-
ısûr.dciyiiz. Bra, burada Yüce Meellüsıi ve bu kürsü-
den yiine Yüce MMleltiimiizi ikaza devaım edece
ğiz. 

Bir parti başkanının diğer bür paırtd başka-
nını, «İl genel meclise devaım etimeımıckle şikâ
yet eide'ceğiız» g!ifM bâr ifadesi va,rdı. Bunu bura
da değlşıtiireırek şu şekilde söyleyeceğiz; biz de 
'bu talsarı !bu şekilde çıktığı takdirde, bunu çı
karanları möllıete şikâyet edeceğiz. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Urfa) — . Mille|tin 
memıfaatine uyun görürsek çıkaracağız. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Milletin menfaatine uygun görüldüğü takdiırde 
elfblelttekii çlkaırılacaktıır. Bu şekillide bir müdaha
lede bulunan arkadaşımın, müdahalesini, her
halde yaptığımız konuşmaları lâyılkı veçlhlil'e ta-
Idhed'Cirniediklerine veriyoruz ve böylece bunun
la Mfayet edöyoruz. 

Gerek tasarıda,, gerekse Komisyon değdştd-
rişl'jndıekli mıetnıi ile 18 ncıi miaddeyi, mıaltlaibıyle 
(beraber aynen okuyoıram : 

«Teımlllkî tasarruflarım durdurulması : 
Madde 1'8. —• Toprak ve Tıarim Reformu 

böligesü olarak bellirltdlem yerlerde, Balkanlar Ku
rulu Kararının yaıyınlanma tarihilnıden itÜbaırem 
o bölgedeki reform uygulamaisMim mülkiyet da
ğılıma alçısından sionıa ormıesline kaıdaır, geırçek 
kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait aıraızidem 
tapuda kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez 
ve taıpuda kayıtlı olmayanların zdlyedMğti dev-
redileımıez...» 
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ŞûmJdi, hüküm aiçlk. Toprak Refo/rimu önteld-
Ibirler tasansıyle 313 dönümü geçene de bunu 
•gctıinımlişsiinliiz. Mülkiyetin, degıîl tapu, zilyedlik 
ytaluytUe İktisabında dıafhıi devir ve temliki orta
dan kaldırıyorsunuz, ondamı sonra da diyorsu
nuz M, «Bu taisarı fcollekjtitvfet değildir» Ee, bey
ler, o halde bir başka kollektivizımı vaırsia söyle
yin de biz de anlayalım,. Eğer, ko.llelk!tirvüıziin 
mülkiyete kayıt getirmiyorsa, devdir ve temliki 
orta yenden kaldırmıyorsa; toprağı önoe parça
layıp sonra da, «küçük araıziide ramtalbl ziraat 
•olımıaz, 'ılaırıtm ollmaz» gerekçesi içerilsiınıde, «bu
nu büyük ağalara veıreeeğime Devlet elinde top
larımı:» d:lyer'ck büyük tarımı, tarım gelinini sağ
lanma yoluma giden Devlelt düşüncesi kolliektaıvilzım. 
'bu değilse ne olduğunu, lütfen tatbikatım ve di
ğer taraftan nazariyatın ölçüleri içerMmde 
•müspet delilleriyle orta yere koyun. 

[Bir taıraftıa Medenî Kanunla, 1924 Anayasa>-
ısı ile geC-iHilen hükümler durur, yine biiır tarafta 
Atatürk ilkelerine bağlılıktan kiımısıe burada 
fedakârlık ve. feragat etmez; öbür tarafta 1924 
Anayasası ve Medenî Kanun hükümleriyle geti
rilen mülkiyet halklarını yerden yere vurursu-
muız. Bumda büz, bu ölçülerde sıöyleyemle'rde ve 
tiaisaırıyı bu sekilide getirip müdafaa edenlerde, 
'ohlann bu düşünceler'iınide de samimiyet bulıma-
duğlmnzı siöyilers'efc, herhalde haksız bir ilthaan 
iiç'eTfe îde bulunmuş" olmayız, 

Aısılıoa bakılırsa; bugünkü durumda siyasî 
ve îçjtıimaî yömümldem bir buhran, yeni teır&mıle 
Ibumıaibım geçirmekte olan memleketimizde daha 
(büyük bir bunaltan, kavramlar ananşlM şelkli 
lilçimde dlevaim edip gitmektedir. Siyahla beyazı 
ı (llfırbiırime zılt olmıasmıa rağmen) imtizaç eîttdre-
ibilme çaSbaları, mlimaıreye âdeta kılıf dikmek, 
mızrağı çuvalla sığdırmak düşüncesi içerisiinıde 
sürdürülüyor ve aradaki tezatları kimsemin an
layıp görmediği zammediliyor; aıma mesıeıle bu 
kaldlar basit, mesele bu kadar küçük değildir. 

Getirilen tasarının 7 ne-i maddesinde komis
yonun birtakım yenilikleri olduğunu burada 
Komıîlsyoın Başkamı da beyan etmiştir. Biz bu şe
ddede dörde bölüş yerine, bir ta/rılm reformunun 
veremli ve yeterli işletmelerle müımkün olabile
ceği kanaatti içerfeütnldeyiz. Diğer taraftan mül-
kiyeitte birtakım kayıtlanmaları getiren talbaın 
Vo bilhassa tavam mıevzuumdaiki sınırların karşı-
ısındayız. Bir toprak eğer verimli olarak işle

tiliyor isıe, bu, gösterilen n'oırimum üzjerindedir 
diye bir tavan tayin edilerek işleteniin eilindem 
alınacak isıe bu görüş ve düşünüş eğer haklı gö
rülüyor ise yanın 3 milyon veya 5 milyonluk 
(tavam ne göslteıriileeck bilmiyoruz) fabrikalarım 
veya 3O0 binlik, 500 binlik fabrikaların dışında
ki büyük faıbrlikalarıını, büyük özel teşeibbüısleıriln 
de devlelbleşıtıirifeee'ği, kamulaştınlacağı düşün
cesi ileride haklı çıkaıcaiktır, buma. yol açılmış 
olacaktır. Siz mülkiyeti, şuraya kadar yeterli
dir dijye takyit ederseniz ve bu, ilmıin görüşü 
:ilçerlisinde değil; bu, onun mülkiyetinin oma 
sağladığı imkânlar içeırisinde değil de sizin yeni 
'getirdiğiniz birtakım tariflerle, takyitlerle, tah
ditlerle oluyorsa ve bu düşünüş burada baş/larsa 
romumun nereye varacağı açıktır. 

«Mülkiyetin şurada zedelenmesi var, burada 
yok» olmaz. Ben filân hususlarına inanırım da 
filân hususlarına inanmam gibi dinî görüşlerde 
dahi ileriye sürülen birtakımı fikirler olmuştur. 
Burada mevzuumuzla çok yakından ilgisi olma
masına rağmen bir hususu beyanı edeceğim. 
Kur landa dahi «Bemı Mekke'deki ayeltleri kabul 
ederim de Medimeidekilerü balbul etmeım» gilbi 
ilıeıiye sürülen fikirler olmuştur. Bir bütün ola
rak meseleyi vatzetmıek noktasından alıyorum. 
Bir düşünüş ve bir inanış biiır küldür. Bunun 
prensibini, temıelni, felseıfesiini yıktığımız andan 
itibaıren bu her tarafa sirayet edeeektiir. Topra
ğın çiftçilik yömü ile işletilen mülkiyetine tak-
yilt geitıirdiğimiz 23aman, bıem bunun apartimanım-
ıda da, fabrikaısında da olmayacağının teminatı
nı nerede bulalbriHıirim'? Eğer mülkiyette bu ka-
yltlaımalar, bu talhditler, bu sınırlaımıalar olacak
sa; ilerlilde bu düşünüş buma da yol açacaktır. 
Bdız bu yönü ile diyoruz ki, getirileni, bu mülki
yete sınırlama ve kayıtlar yarın burada belirtti
ğim, hiç birimizin beülkji şu anda aklımıza dalhli 
geltliırmek isıteimeldiğimliz hususların doğumunda 
ve bu kanun maddelleırilnin ve diğer gelecek ka-
mumlarım gelımesiiinıe vesile olacaktır. 

Burada biritalkıım hususılları, birtakım me.Se-
ıDeıleni misalleriyle zikretmemizin sıelbelbi; bir dü
şünüşün, bir kanaatin temel fikrinin nereye 
'bağlı olacağı noktasındadır. Evinizdielki. insan 
olarak, bir bütün' olarak alın; Ahmıet olarak, 
Mdhımet olarak. Bumun bir gözü yoksa gözü kör 
Ahmet'tir, kulağı fceısliimi'şise kulağı kesıifc Ak-
ımdt'ir, ayağı kırılksıa ayağı kırık Ahmet'tir. Yia-
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m tam Ahmet değildir. Ahmet olarak bir insa
nı eHe alıyorum. O hailde bir bütünü bütünlüğü 
İçellisinde ele almayıp onu birtakımı nıoktalaraı-
da zedelemek ve birtakımı noktalarımdan mah
rum ıbıralfomaîk durumunıa girerseniz bu diğeri
ne de gider. Bir adamım gözünü kör ediyorsanız, 
dçulağrnı da sağır edebilirsiniz,. kolunu da kıra-
ıbillinsıiiniz; nihayet camını da alma yoluma gide
cek olan hareketle tevessül edebilirisiniz. Mese
le, bunun ilkine başlamaktadır. Ben buma tır
naktan başladım, ben buna kıldan başladım, 
ben buna gözden başladım gibi teviller hiçbir 
zıamıan gerçeği orta yerden kaldırmaz. Binae
naleyh büz bu ıgerçelk içerisinde diliyoruz ki, da
ha evvelki beyanlarımıızla beraber, mülkiyetin 
temelini yerlinden sarsan takyit, tahditler gel
diği takdirde mülkiyetle tasallut edilmliş olmak
tadır ve bu, yarın burada biraz evvel arz etti
ğim mahzurlarını bütün şiddeti ile meydama çık
masına veyaftıult meydana çıkması için çalışa
caklara fırsat hazırlamaısıaıa zemin olacaktır. 

Yünle bu tasarıda ömltedbirler tasarısında da 
olduğu gibi, bir Toprak Reformu Müsteşarlığı 
var. Bu, kdlelkti^ist ülkelerdeki komiserlikler 
gibi, bunla benzeyen bir teşkilât durumaımdadır. 
Bakanlı/kların hıalihaızırda mevcut ve burada ça-
bşarıilann ayrılmış olaın vazifelerimi bir yerde, 
tekelde toplama yoluna gitmekte, böylece ihti-
ısıaısı dahi bir tarafa atan bir düşünüş içerisinde-
dir. Bu müsteşarlık mevzuunu, önitedbirler ta-
sıamlsı sırasında da beyan ettiğimiz şekilde, bura
da da aynen beyan ediyoruz. Biz, bunun kurul-
masıına ve bu büyük ölçüler içerisinde bütün 
ımıeaılekıEtm tarımına ve toprağına hülkmiedeeelk 
hale gelimıesüne karşıyız. 

öntedbirler kaoun tasarısı komisyonda görü
şülürken beyan ettiğimiz bir husus vardı. Bu 
tasarı nıiatinleri çoğu tarafı ile çiçeği ve topra
ğı saksıda gönenlerin hazırladığı hükümlerle 
karşımıza getirilmiştir. Bunların tatbik kabili
yetinin olup olmıayacıağı o/rtıa yeldedir. Nitekim 
önitedbirler tasarıları ve şu tasan mebni ko
misyonlarda ve Mıeclisltıe görüşülürken 4753 sa
yılı Kanunun çıkmış olduğu tarihten bugüne 
(kadar ara yerden 27 sene geçmiş olmasına rağ-
ımen ne dereee tatbik imkân ve kalbiliyeitine sa-
Mbolduğu yutandaki sorduğumuz suallere ye
terli ve geırelkli cevaplar verilememiştir. Bununla 
dağıtılmış boılunan arazinin sıon durumu hak

kındaki sorduğumuz suallere ydmıe ye/tenli eevap 
veırîiieme/miştir. Böylece görülmüştür M, 4758 
slaydı Kanun, birkaç utfiajk - tefek tatfbitealtın dı-
şunida, büyülk tarafı ile tatbikat imkânın/a eri^e-
me/miiş'tir. Nedeni . Konuşmamın başlamnıda arz 
eltmûş 'Oİlduğuim gilbi, eğıeır kanunlar, eğ'ecr hufcuik 
mevzuatı bir cemSyetfin düşünüş ve inmışıara 
uymuyorsa, ona aykırı hükümler getürajyorsıa 
tatbik kaMlryetine salhilboİJaım'azlar. 

'Bu yönü ile biz 4753 sayılı Kannın ürerinde 
siöyieımiş olduğu/mruz hususları, öntedbirler ta
sarım üzerinde söylediğimiz fikirlerinizi bu ta
san mümasebetüyle aynen tekrar ediyor ve di
yoruz M, bu tasan da kanunlaşsa buınıun da tat
bik kalbliliyeti oimayacafk; olmayacak ama mem
lekette siyasî ve içjtiilmaî yönden bir hu'zuTisuzliuk 
ıdoğııracalk ve bu huzurauziuğuın doğuımıu, geie-
celktielk'i ideolojik başamlamnıa basamak ve temel 
yapmak isteyenlerin istifadesine sunulmaktan 
ba^lka, bu tasarının bir mânâ, kıymet ve ehem-
miıyelti olmayacaktır. 

Diğer taraftan şu hususu. da arz' edeyim; 
yinie bu tasaıranan 2 nci bölümünde yer alan bir 
kısım maddelerinde; 13, 14, 15 ve 16 n«ı m&ıd'de-
leriiınfde birtakım kırtaısî ve bürokratik hüJküm-
ler getirilmiştir. Bite, yine öntedlbdrier tasarısı-
nı;n ko'mı'ısyo-nlardalki müzakeresi sıralsınıda açık
ça ifade ve beyan 'etmlişıtilk, gerek faşist ve ge
rekse dliığer «o(3t»'li dilktaftoryal nizamlarda daM 
ıbürolkralbik silsteım, kırtasî sistem terkedilme d/u-
riiıımıundadır. Buınilarm fayda veranıediği görül-
ımüşltür. Yani adama göre iş değil, işe göre adlam 
zilhnFıyetirdipn hareket edilmiş, mervzu ve mese
leler mesuliyetini müdrik makamlar ve mfettnua*-
iar elıilmde toplanmıştır. Yani tatbikata muJhaıt'a-
iboılaınla'rlja, taıtbckaitı yapanlar büyük sıkıntı iıee-
risilndıe karşı karşıiya kalacak şekildeş birtakıim 
Ikurtaısî hareketler önlenmiştir. Bu ç'eşiitt kırtiasî 
ve bürclkratilk düşünüş bir ziamıanl'ar ülkemizde 
hu düşünüşü kaihul eden bir parti tarafından 
dahi terk ediltaıijştir. Bu, terk edilımıiş oJima&ınıa 
rağmen, şu tasarı ile tekrar bürokrasi ve kırta
ısî siîısteım bo/rtlatılm'alkltadır. Bu yönüyle daha bu 
kanunun tatbik edüıeceği büyülk köylü kütlesi 
ıbintakım zıoırluklıanın aKtmıda kalacaktır ve bu
nunla karşı kavrşıyadır. 

Diğer taraftan yine hasılı metnin 306 ve 807 
nei sayfalarında yer alan kamulaştırma ile il
gili hükümler vardır. Bu kamulaştırma ile ilgili 
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hükümlerin üzerinde hakikaten durmak gerek
mektedir; toprak: katmulaştırılacak ve'dağıtıla
cak. Bu (kamulaştırma ve dağıtma işlemi ne ka
dar müddet içerisinde olacak, nasıl yapılacak, 
hangi malî ve maddî im&ânlarla yapılacaktır? 
Burada Öntedbirler tasarısı görüşülürken be
yan ettiğimiz bir husus vardı. Bu kamulaştırı-
lacaik topraklar, eldeki kısır envanterle belli 
olan miktardaki toprakların 'kamulaştırılması 
için (diğer türlü yardımları 'bir tarafa atın) 
.sadece altyapı tesisleri için 30 küsur milyar li
ra harcanması lâzım, gayet cüzi bir kısmı için. 
Bu durumda, bu kanunun hangi ölçüler içeri-

. sinde finanse edileceği ve bunun hangi kaynak
larla sağlanabileceği de üzerinde düşünülecek 
bir noktadır. 

Diğer taraftan bâzı iddialar var. Bu Toprak 
ve Tarım! reformu im.ese,lesinde bu kanundaki 
toprak dağıtımı yönünden büyük arazi sahiple
rinin ve iddia sahiplerince ifade edilirse - aynı 
şahıslar - toprak ağalarının menfaatleri halel
dar oluyor ve bu yüzden bu kanunun çıkmasını 
istemiyorlar. 

Şurada kısa bir inceleme yaparsak mesele 
bütün genişliği ile meydana çıkacaktır. Tavan 
olarak 'bir- tanesine 1 25Ö dönüm 'bırakılacak 
tdehilmiş, böylece alalım. Benim elimıde veyahut 
vatandaş Ahmet'in elinde '2 hin dönüm' arazi 
var. Bunun 1 250'si ona bırakılacak, 750'si elin
den alınacak. Aynı yerde 50 bin dönüm arazisi 
olan var; bunun içerisinden 48 750' dönümü alı
nacak ve kendisine İ 250 dönümü 'bırakılacak
tır. Aynı yerde verim kabiliyeti birbirine denk 
olan bu topraklarda acaba 2- bin dönüıme sahi-
bolanm elinden 750 dönümü alındığında buna 
mı fazla para ödenecek, yoksa '50 bin dönüme 
sahjbolanm elinden 4S 750 dönümü alındığında 
mı fazla ödenecektir1? Bunun dönümünü 1 000 

• lira olarak hesabederseniz, birisi milyoner ola
cak, öbürüsünün 750 dönüm karşılığında aldığı 
para hiç sayılacaktır. Hele 20' senede, yevmim' 
cedit rızkım cedit geçinir duruma gelecektir, 
bu durum kendisine kifayet etmezse. 

Diğer taraftan 20 bin, 50 bin, 10Ö bin dö
nümlük büyük arazileri b u şahısların elinden 
diğer şahsın alması, bugünkü şartlar içinde im
kân dahilinde değildir. Bölünerek belki alına
bilir. Ama şimdi bunlar, ellerindeki araziyi Dev
let gibi garantisi olan bir yere, hem de her sene 
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I faizi ile birlikte milyonları almak suretiyle dev-
I retmek istiyeceklerdir. Bunlar, elde ettikleri 

faydayı, her halde bunu ortaya sürenlerden çok 
daha iyi bilmektedirler. Böylece görülmektedir 
ki, getirilen bu tasarı toprağın kamulaştırılması 
ve toprak sahipliği yönünden dahi büyük arazi 
sahiplerinin değil, 'küçük arazi sahiplerinin za-
rarmadır., Bu tarafıyle çıkarılacak olan Toprak 

I ve Tarım reformu kanun tasarısı ve buna bağlı 
I cetvellerdeki hususlar, küçük çiftçiyi, geçimi 
I düşük 'köylüyü muzdar edecek, (menfaatini ha

leldar edecek, kötü duruma düşürecektir. Daha 
I büyük toprağı olan ise, iddia edenlerin iddiası 

hilâfına daha çok istifadeli duruma gelecektir, 
bu kanunun tatbikatiyle. 

Kaldı ki, büyük toprak eğer verimli ve 'ye
terli bir işletme şeklindeyse, bunun bir işletme 
olarak dovam etmesinin zarurî olduğu kanaati 
İçerisindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, yine tasarıda 'ko
misyonun kabul etiği metinlerden 31 nci madde-

I ye bir göz attığımızda, orta yere yine birtakım 
I mesele ve mevzular çıkmaktadır. Miras yoluyla 

mülkiyet iktisabedenlerin bu mülkiyetlerinin ta
sarruf haklarına da el atılmaktadır. Yani işti
rak halindeki mülkiyetin, bu tasarı ille yürürlüğe 

I giren hüküm sonunda, müşterek mülkiyete çev
rilmesi zarureti ortaya konulmalkta ve hükme 
bağlanmaktadır. 

Maddenin birinci ve ikinci fıkralarını oku
yayım : 

«Toprak ve Tarım reformu bölgesinde uygu
lamaya geçileceğinin duyururmasından itibaren 
bir ay içinde mıirasçılar, tapuda adlarına intikal 

I işlemini yaptırmak zorundadırlar. Elde olmayan 
nedenlere dayanan gecikmelerde bu süreyi bir ay 
uzatmayı Toprak ve Tarım reformu bölge baş
kanlığı yetkilidir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı, mirasçıla
rın ve hisse miktarının tâyinini ve iştirak halin
deki mülkiyetin, paylarının belli edilmesi sure
tiyle, müşterek mülkiyete çevrilmesini görevli 
mahkemeden isteyebilirler.» 

Bu okuduğumuz metin Komisyon 'metnidir. 
Hükümetin getirdiği tasanda ise bu hal, zorun
luluk hailine sokulmuştur. 

Diğer getirilen hükümlerle mülkiyete ait 
birtakım kaidelerde dahi, tasarruf hakkında 

I birtakım kayıtlamalar getirilmektedir. Böylece 
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şu ana kadar tetkik ettiğimiz ve ana.mevzuları 
olan hususlarda mülkiyetin hangi ölçüler içeri
sinde şu tasarıyla zedelenme yoluna gidildiği, 
kayıtlanma yoluna sapıklığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, aile içerisinde işletmeyi ki
mlin yapacağına dair birtakım hükümler, buna 
bağlı diğer hususlar, yani bir aile içerisinde, 
aile fertlerinin bir miras taksiminde (ki rahat
lıklarını dahi orta yerden kaldıran) aile ola
rak kendi aralarında birini seçerek onunla isi 
yürütmelerini dahi kayıtlayan bir duruma giril
mektedir. Bu suretle aile içerisinde filân şu işi 
yapacaktır, filân bu işi yapacaktır diye birta
kım kayıtlamalar getiriyorsunuz. O aive içeri
sinde eğer bir işletme yapılacaksa, illâ filânca 
yapacaktır, diye bunu iddiada bulunmak yer
sizdir. Yarın zorluklarla karşılaşacak. Neden 
Bu belirtilen aile reisi denilen insan, hacir altı
na alınmış olabilir. Bunun tatbik kabiliyetini 
ne ile bulacaksınız? Veyahut aklı başında olma
yabilir; bu kanun hükmü ne ile geçecek? O za
man Medenî Kanun hükümlerine atıfta buluna
caksınız. O halde ilerde böyle bozulabilecek bir
takım hükümler taşıyan bir hususu, umumî hü
küm diye getirmenin âlemi yoktur, veyahut bu 
derece hususî hükümleri getirmenin yine âlemi 
yoktur. 

Diğer taraftan bir aile standardı alınıyor; 
beş nüfuslu aile oluyor. Türkiye'de nüfus artı
şı, nüfus kesafeti en fazla köylerdedir ve köy
lerdeki çocuk sayısı, 'buradaki beş nüfuslu.aile 
standardını büyük ekseriyetiyle tekzip etmek
tedir. Bu yönü üe dahi. ele alman hususların 
gerçeklere uymadığı açık ve orta yerdedir. 

Diğer taraftan kiracı ve ortakçı gibi husus-
ılara yine birtakım takyit ve tahditler getiril
mekte, toprak reformu bölgelerinde bu husus 
âdeta işleyemez duruma sokulmaktadır. Bu 
mevzu ile ilgili olarak ilk srörü sinede ıSaym Da.§-
daş, açık ve 'geniş izahat verdiği için, bunun te
ferruatına girmek lüzumunu hissetmiyorum. 

Bu arada bir hususu daha beyan etmek is
teriz. Kanunda, Sözde çiftçiye, bu kanunun mu
hatabı olana yardım olarak Devletin birtakım 
araç ve gereçler tahsis edeceği, kooperatiflerin 
bu yolda çaılısmada bulunacağı gibi birtakım 
hükümler bulunmaktadır. Ama bunların hiçbi
risi çiftçiyi ve köylüyü bizatihi araç ve gereç 
sahibi yapacak, tek başına yeterli ve verimli iş

letmeye götürecek, işletme imkânlarını verecek 
hususları dile getirmemektedir. 

Arazinin sadece çıplak olarak verilmesi bir 
mâna taşımaz. Toprağın dağıtımı bu ölçüler 
içerisinde ele alındığı zaman, neticeye salih ol
maz. Bu toprak işletilmedikten sonra, işletmek 
hususunda gerekli araç ve gereçler bu toprağa 
sahip olana temin edilmedikten sonra; gerek 
tohum, gerek diğer'hususlarla bu toprak sahibi 
desteklenmediği; müddetçe, verilen toprağın, 
dağıtılan toprağın^ hiçbir hükmlü yoktur. Toprak 
o şahsa bakacak,- o şahıs toprağa bakacaktır. 
Mesele toprak dağıtmak değil, toprağın işletil
melini sağlamaktır. O halde bizim de beyan et
tiği md-z üzere, evvelâ bir tarım reformunun ger-
ç ekleştirilmesi lâzım. 

Eldeki bugün için çalışan işletmelerin ye
terlilik ve verimlilik durumu ele alınarak bun
ların daha büyük imkânlara kavuşturulması 
lâzımdır. Bu imkânlara kavuşturulduğu ölçüde, 
memleketin tarımı gelişecek, bu imkânlar art
tığı müddetçe tarımda istihsal ve istihlâk o de
rece artacaktır. Eğer bir tarım reformu, tarım
daki faaliyetlerin değiştirilişi şeklinde ele alı-
nacaksa, bu tarzda ele alınmak durumu, en 
doğru olanıdır. 

Toprak reformunun . gayesi; yeterli ve ve
rimli bir işletmeye sahibolmayan varsa, onu ye
terli ve verimli işletmeye" sahip kılacak olan 
toprak, imkanlar umumî olarak genişletilmek 
suretiyle ona verilmek olmalıdır. Onun dışında 
sadece toprak dağıtımına yer veren, arada bir 
Devlet araç ve gereç yardımında bulunabilir, 
diye getirilen hükümler, fbir toprak ve tarım 
reformunun gerçekleştirilımesine mıedar olamaz 
ve böyle getirilen bir tasarı da, memleket ger
çeklerine uymaz. Elde mevcut olan ve komisyo
nun müzakeresi sırasında bir teklif olarak bu
lunan 'Sayın Bahri Dağdaş'm teklifinde, tarı
mın bu yönüyle planlanması, tarımda reformun 

bu suretle gerçekleştirilmesiyle ilgili birtakım 
hükümler vardır. Bu hükümler orta yerde du
rurken, tamamen devletçi, toprağı bölücü, va
tandaşı Devletin eline bırakan bir zihniyetin 
içerisinde, devletçi ve kolektivist bir düşünüşe 
sahip bu tasarıyı kanunlaştırmanın ne âlemi ol
duğunu, hâlâ müspet düşünen zihinler kavra
mış değillerdir. Eğer bunun altında yatan ideo
lojik bir kasıt yok ise; o halde mevzu ehem-
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miyet ve vüsatine yaraşır şekilde anlaşılama
mış demektir, bilinmiyor demektir. 

Muhterem milletvekilleri; hu tasarı birçok 
yönü ile Anayasaya aykırıdır, tasarıya muha
lefetimizin bir büyük: sebebi de bu yoldadır. 

Evvelâ, daha önceki ifadelerim arasında da 
beyan ettiğim gibi; bu tasarı Anayasanın 11 nci 
maddesine aykırıdır. Yani, «Temel hak ve hür
riyetler» in özü mevzuuna aykırıdır. Anayasa
nın 11 nci maddesinde; «Temel hak ve hürriyet
ler, Devletin ülkesi ve milletiyle 'bütünlüğünün, 
Cumühriyetin, millî güvenliğin, .kamu düzeni
nin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel 
sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın 
diğer .maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, 
ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do-
kunamaz.», denilmektedir. 

Şimdi, gerek Anayasanın 11 nci maddesinin 
birinci fıkrasında, gerekse ikinci fıkrasındaki 
«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz» fıkrasında, ortaya konulan hususla
ra, 'bu kanun açıkça aykırıdır. Çünkü, temel 
haklar içerisinde bulunan «mülkiyet hakkı» 
ve mülkiyet hakkının en belirli örneğini ve
ren toprak «mülkiyeti bunun gerek tapu, ıgerck 
zilyedlik yoluyle iktisaben elde edilmiş olan 
haklar ve bunlar üzerimdeki tasarruflar kayıt
lamalara, kısıtlamalara, hudutlandırmalara gi
dilmekte; 'böylece Anayasanın 11 n,ci madde
siyle, getirilen bu tasarı arasında kanaatimizce 
açıkça bir aykırılık görülmektedir. 

Diğer taraftan; Anayasanın 36 nci maddesi
ni burada ifade edelim : 

«Madde 36. — Herkes, mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyle, ka
nunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz.;» 

Şimdi, 'buradaki getirilen açık hükümıler mu
vacehesinde; Türk Milletinin düşünüşü ve ina
nışı gözönünde tutulduğu takdirde; getirilen 
tasarı metnindeki, mülkiyete ve mülkiyetin üze
rindeki tasarruf haklarına ve miras haklarına 
yapılan kayıtlamalar, açıkça Anayasa ile aykı
rılık göstermektedir. Kamu yararının nerede 
başlayıp, nerede bittiği belirli değildir. Üstelik, 
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kazanılmış haklara el atılması da caiz değildir. 
Bulunduğu devre içerisinde iktisabetmiş oldu
ğu hakların, yarın elinden alınacağı düşünce
si içerisine giren bir vatandaş, hukuk devleti 
içerisinde geleceğini garanti içerisinde göre
mez. Bugün kanunların «hak»1 tanıdığı husus
ların, mülk olarak kendisine tanıdığı yerlerin 
yarm çıkacak bir kanunla elinden alınacağı ka
naatine giren bir vatandaş; kanunların hâkimi
yetine ve hukuk devleti ilkelerine bağlı duru
ma gelemez ve gelecğinden, değil teminat al
tında bulunmak düşüncesi, aksine ondan korku 
içine düşebilir. Bu tarafı ile -de, getirilen tasarı 
açıkça Anayasaya aykırı durumdadır. 

Diğer taraftan; Anayasanın 38 nci madde
sindeki hükümlerin de, yine bu kanun tasarısı 
ile rafa kaldırıldığını görmekteyiz. Bir tek ta
raf hariçtir : O da, vergi değeri üzerinden öde
nilecek kamulaştırma bedelleri ve bir de bun
ların müddetleri olan 20 yıl... Bunun dışında, 
getirilen hükümıler, Anayasanın 38 nci madde
siyle açıkça çelişir durumdadır. 

Kaldı ki, Parti olarak görüşümüz; kamulaş
tırmada toprağın gerçek değerinin verilmesi 
yolundadır. 

;Sonra, burada belirtildiği gibi; bu tasarı ile 
eğer toprak dağıtımı yolu ile yapılacak bir re
form varsa, bu 20 - 25 sene sonra belki gerçek
leşebilecektir. Gerçek!eşeceği sıralarda, kamu
laştırılan bir toprak, daha evvel vergide ne be-
va.n edilmişse, 20 - 25 sene evvel nasıl beyan 
edilmişse, o değer ile ka<mul astırılacaktır. Şim
di, kanun tasarısının getirdiği hükümler arasın
da bu hüküm de var. Bunun, yarınki para de
ler i ile; bugünkü vergi değeri, diye gösterilen 
hususun, yarınki ifade edeceği gerçek ile aca
ba nasıl bir bağlantısı kurulabilir? «Hakkani
yet ve nesafet ölçüleri, dediğimiz, hukuktaki 
temel kaideler dahi, burada bu şekilde nasıl 
çiğnenileibilir1? Bir hukukî düşünüş içerisinde 
bunu anlamak hakikaten zordur. 

Muhterem imilletvekilleri; bu kanun tasarı
sı Anayasanın 51 nci maddesine de aykırı hü
kümler getirmektedir. Anayasanın '51 nci mad
desinde, («Kooperatifçiliği geliştirme» matlabı 
altında hüküm: vazedikr-.iştir. Kısa bir cümle ha
lindeki madde aynen şöyledir : 

«Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağla
yacak tedbirleri alır. Eğer kooperatifçiliğin ,ge-
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üşmesi, kolektivist bir görüş içerisinde, dağıtı
lan arazide çiftçinin çalışmasını tahdit ve tayin 
edecek kooperatiflere verilecek ve bu koope
ratiflere ortak edilerek geliştiriliyorsa ve buna 
«geliştirilme» deniliyorsa, Anayasanın ifade et
tiği mâna da bu ise, o zaman hakikaten üzerin
de durup düşünmek gerekecektir. Bu bir ilerle
me değil, aksine bir gerilemeyi ortaya koymak
tadır. 

Anayasanın 52 nci maddesi, «Tariman ve 
çiftçinin korunmasından bahsetmektedir. Bu 
tasarı yine getirdiği hükümlerle Anayasanın 
52 nci .maddesindeki bu açık hükümlere de ay
kırıdır. 

52 nci madde şöyle diyor : «Devletin, hal
kın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 

Baştaki kusmanı alalım : «Devlet, halkın ge
reği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplu
mun yararına uygun olarak artırılmasını sağla
mak için gereken tedbirleri alacak. Şu kanun 
tasarısıyle gereği gibi beslenmeyi artıran, ta
rımsal üretjmin toplum yararına artışını sağla
yan hangi hükümler getirilmiştir? Bunu haki
katen tasarı metninde bulmak imkânsızdır. Ak
sine, bu getirilen hükümlerle, küçülen toprak 
rantabilitesini kaybedecek ve tarım ürünleri 
azalma yoluyla halkın beslenmesi sağlanır du
rumdan çıkacak ve tarımsal üretimin toplumlun 
yararına olarak artırılrnaısı da rafa kaldırılmış 
olacaktır. 

Diğer taraftan, «...tarımla uğraşanların eme
ğinin değerlendirilmesi için gereken tedbirler 
alınır» diyor. Eğer burada emeği işçinin ecri 
şeklinde kabul ediyorsanız, üzerinde durulabi
lir; ama Anayasanın kastettiği emek; ecrin 
emeği değil, hangi yolda olursa olsun tarım yo
lunda sarf edilen emeği kastetmektedir. Bu bir 
tarım işçisinin emeğinin değerlendirilmesi de ol
duğu gibi, 'bir tarım işletmesi sahibinin, yeter 
ve verimli tarım işletmesi sahibinin emeğinin 
değerlendirilmesi şeklinde de ele alınmak du
rumundadır. 

Halbuki bu kanunun getirdiği hükümler, ye
ter ve verimli bir işletmeyi değil, taban ve ta
vanı belirtilen bir işletmeyi nazarı itibara al

maktadır. Bu tarafıyla dahi emeğin değerlendi
rilmesi meselesinde Anayaısa ile aykırı almasa 
bile, ters düşen taraflar pek çoğuyla hüküm
ler olarak burada yer almaktadır. 

«Anayasaya hiçbir aykırılık yoktur» dense 
dahi, onunla mutabakat halinde olan hüküm
ler, onun getirilmesini emrettiği hükümler geti
rilmiş değildir. Yani bu kanun Anayasaya ay
kırı olmasa bile Anayasaya da uygun değildir, 
ona uygun hükümler de getirmiş değildir, getir
mekte değildir. 

Şimdi burada bâzı hususları belirtelim. Bu 
tasarı ne sağlayacak? Bakın, bu tasarı neler 
sağlayacak : 

Bu tasarı çıktığında ve tatbikatında Türki
ye'de topraklı ve topraksız diye köylüyü birbi
rine kırdırmaya yarayacaktır; 

Bu tasarı çıktığında büyük nüfus artışı se
bebiyle arazi aynı_ kaldığı halde, artan nüfus 
köyde daha çok bulunduğuna göre, köydeki 
artan nüfusun dışarıya gittikten sonra, kalanı
nın birbirine girmesini sağlayacaktır; 

Bu kanun tasarısı; işsiz olduğunu iddia 
edenlerin, topraksız olduğunu iddia edenlerin 
mülkiyet sahipleriyle çatışmasını sağlayacak
tır, eğer bunlar memleketin yararına ise. Top-

' rak reformu eğer .memleketin yararına ise - çı
karalım diyen bir 'arkadaş vardı şimdi göremi
yorum, herhalde Umumî Heyetten çıkmış olsa
lar gerek - bunları sağlayacaktır; 

Bu tasarı mülkiyetin tahdidini, takyidini 
sağlayacaktır ve mülkiyet hakkını zedeleyecek
tir ve Türkiye'de ileride büyük yaraların açıl
masına sebefbolacaktır; 

Bu tasarı mülküyet hakkına takyit ve tah
dit getirmek suretiyle toprak mülM'yettinde 
yaptığı bu hareketin yarın fabrikalara ve 
apartmanlara sirayetini sağlayacaktır. Bu yol
da düşünen ideolojik, kollektiıviıst düşünüş sa-
hiplerinün, sosyalist düşünüş sahiplerinin te
melini, basamağını teşkil edecektir, onların 
fikirlerine dayanak olacaktır. Bunu sağlayıa-
e aktır, eğer bunu sağlaması memleketin yara
rına ise. Biz inanıyoruz ki, bu yararına değil 
zanamnja olacaktır. Onun üçin karşı çıkıyoruz. 

Mülkiyeti siz orta yerden kaldırma duru
munda olacaksınız, mülkiyete kayıtlaimailar ge
tireceksiniz, biraz evvel söylediğim gibi insan 
üzerinde saçının kılını kopardın, kolunun kı-
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İmi kopardım, sonra tırnağım söktüm, sonra gö
zünü de söktüm, sonra kulağını, en son ca
nına, bedenine, bütününe... Bir bedenin, bar 
varlığın bir tek cüzüne ikarşı yapılan tecavüz 
hukuken onun tümüne karşı yapılan tecavüz
dür. Hukukta bundan başkası yoktur, hukuk 
imaıntığı bunun dışında bir şey kabul etmez. Bir 
linsanm etine vurmakla, başına vurmak veya
hut gövdesine o darbeyi yapmak arasında bir 
fark yoktur. Tecavüz o şahsa vuiku bulmuş
tur. Mülkiyete şu yönüyle tecavüz etmişsiniz, 
bu yönüyle tecavüz etmişsiniz; mülkiyete bir 
tecavüz mevzuu var mı? Var. Toprakta teca
vüz etmişsiniz, yarın fabrikada edeceksiniz, 
öbür gün apartmanda edeceksiniz veyahut ede
cekler çıkacak. Edecekler çıkacak ve onlara 
bu tatbikat haklılık kazandıracak. İşte daha 
evvel çıkanı var, ben de bu tarafını getirdim; 
sen bir tarafını yaptın, ben de bu tarafını ge
tirdim; sen buna bu türlü .alıştırdın, ben 
öbür türlü alıştırıyorum diyecek. Bunu söyle
yecek ve söylediği zaman da bunu çıkaranlar, 
buna oy verenler her hailde çıkardıklarının, 
yaptıklarının haklı olduğu kanaatinde bugün 
olduğu gibi yarın da ısrar edemeyecekilcr; ama 
o zaman «dönülmez akşamın ufkundayız vakit 
çolk geç» diyen şairin dediği gıilbi olmasın. 

Biz 12 Mart öncesinde bu memlekette mül
kiyeti orta yerden kaldırmak isteyenlerin, bu 
memlekette hürriyetleri orta yerden kaldırmak 
'isteyenlerin hürriyet hakkı içerisinde olmama
larını beyan edip bunların bir tehlike arz etti
ğini ifade ettiğimiz zaman, bunların, memle
kette Devleti dahi yıkacak duruma geldikleri 
12 Martta tescil edilmiş •olanların bu faaliyet
lerini nkarşısma çıktığımız zamane «Yollar yü
rümekle aşınmaz, demokrasilerde biraz da 

anarşi vardır» diyenlerin, şimdi hangi düşü
nüş içerisinde bulundukları bizi ilgilendirmez, 
ama bunun değerlendir!mesin!i vatandaşın yapa
mayacağını sanmak bu ımillete en azından büh
tan olur. 

Biz şimdi de diyoruz ki, mülkiyete getir
diğiniz bu takyitler yarın onların İşine yaraya
caktır. itekim biz diyoruz ki, topraklı - top
raksız diye sizin bu ayrımınız anarşistin, bu
gün mahkemelerde hesap verenlerin şehirden 
kıra kaydırdığı gerilla hareketine lüzum koy
mayacak, köylü topraklı - topraksız diye bir

birine zaten düşürülecek, hu kanma tasarı-
siyle, bu kanun tatbikatiyle. 

4753 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında 
Konya'da benim bildiğim tatbikat vardır. Sa-
rayönü ilçesinin bir iSebil köyü vardır, orada 
vali dahi arazi üzerinde yapılan taksimatı fii
len gerçekleştirememiştir. Bunu Hükümete de, 
•Sayın Komisyon üyelerine de, sayın milletvekil
lerine de arz ediyorum. Bunun daha birçok 
misalleri vardır. Tatbikatını sağlayamayaca
ğınız, taruma faydalı hususlar getirmeyen, ta
rımı geliştirmeyen birtakım hükümleri burada 
getirip savunmanın âlemi yoktur. 

iSiyasal gayesi diye ele alıp birtakım yerleri 
tatmin etmeye çalışmanın mânası yoktur. Hü
kümetler bunu böyle getirdi diye geçmiş hükü
metleri kalkıp tenkit ederken o hükümetlere 
rey verenler, o hükümetlerin getirdiği reform 
tasarılarını komisyonlardan, Meclislerden ge
çirenle acaba aynı şekilde sorumlu durumda 
değilller midir? Bunu vatandaş, bugün ısrar
la üzerinde durulan ve yapılacak olan seçimler
de seçmen anlamıyaclak durumda mıdır; bifl> 
ımeyeeek durumda mıdır? Siz istediğiniz ka
dar bir şey getirmedim deyin. 

Muhterem ımillletvekilieri, toprak alım ve 
satımı, yani devir ve temliki durmuştur. 33 
dönümden itibaren tapuya kayıt konulmuştur. 
Bunu vatandaş biliyor. Alan almaz, satan 
satamaz. Dahası da var, satmaya kalksa: «Na
sıl olsa Devlet senin elinden daha ucuza alıp 
bana daha ucuza verecek uzun vâde ile» di
yor. Zaten başlamıştır birtakım sıkıntılar, bun
lar gitgide görülecektir. Bunlar yoktur denile
mez, biz işte bunları Meclis kürsüsünden tes
cil ettirmek istiyoruz ve yarın, işte bü taraf
larını gösterdik; ama çıkarılan budur diyebil
mek için. Nitekim öntedbhier mevzuundaki 
şikâyetler geldiğinde çıkarılan şeklin kimler 
tarafından komisyonlarda ve Meclislerde çıka
rıldığını açıkça ifade ve beyan ediyoruz. Bu
nun karşısında olduğumuzu belirtiyoruz, uyar
maya çalıştığımızı arzediyoruz. Çıktıktan son
ra bunun karşısında olmak bir mân ataşımaz, 
bunun mesuliyetini, çıkaranlar sırtına almış 
durumda olmalıdırlar. 

Muhterem milletvekilleri, parti ol arak, grup 
olarak düşünüşümüz bu tasarının bu hali ille 
milletin ve memleketin nef'ine, yararına olma-
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dığıdır. Bu yönü ile, bu tarafı ile gerek umu
mu hakkındaki görüşmelerde, gerekse mad
deler üzerindeki müzakerelerde gerekeni yapa
cağız ve gereken değişjilklik teklifleri verilecek
tik. Bu kamunun bu hali ile gerek umumî mü
zakeresinden maddelere geçişinde, gerek mad
delerinin müzakeresinde, gerek tümünün ka
bulünde, hepsinde ıbu kanun tasarısının bu 
hükümleri ile çıkmaması için milletvekili, bir 
grup ve bir parti olarak gereken mâni olıma 
haklarımız ne ise omu. sonuna kadar kullanma 
durumunda olacağız. Çünkü bu kanunun (söy
lediğim gibi) memleketin ve milletin yararına 
olduğu kanaati içerisinde değiliz. Bu sebeple 
İçtüzüğün ve 'kanunların sağladığı imkânlar 
içerisinde bu tasarınım bu hail ile bu MecılMer-
den geçmemesi için gerekeni yapacağımıza emin 
olmanızı bilhassa belirtirim. 

Burada getirilen tasarı ile, artan nüfus ve 
elde kalan toprak aynı olduğuna göre, acaba 
ne gibi tedbirler getiriliyor? Köydeki nüfus bü
yük bir artış gösterdiğine göre, bunun hepsi
min tanım alanında çalışamıyacağı da belirli ol
duğuna göre, Almanya'da bir sürü işçi köyden 
gitmiş olarak çalıştığına göre, acaba şu tasarı 
tarım yönü ile toprakta bulunan aile reisi, aile 
işletmesi, şudur, budur şeklindeki yapılan ni
zamlama hükümlerine rağmen ne gibi kolay
lıklar getirecek ve bu hususta meselâ artan nü
fusun köyde kalllmasını sağlamak için me tedbir 
sağlayacaktır? Buna dair hangi hükümler var? 
Yok. Bu nüfusun şehre kayışı mevzuunda ne 
düşünülüyor? Sanayi mevzuunda ne düşünü
lüyor? Tarımın modern imkânlarla yapılma
sı mevzuunda me düşünülüyor, ne gibi imkân
lar var ve Devlet bununla gerek Devlet imkân
ları gerek özel şahıs imkânları bakımından ta
rımın bu yönü ile genişlemesi ve gelişmesi için 
ne gibi tedbirler getiriyor? Yok. Buna dair 
bir hüküm yok. 

Bu tasarı sadece toprak dağıtımı getiriyor. 
Adı değişti Tarım ve Toprak Eeformu oldu, 
Öntedbirler tasarısı sırasında. Ama değişen bir 
şey olmadı; sadece toprak dağıtımı, toprak 
dağıtım miktarı, ıbunun dağıtımımdaki miras 
ne şekilde intikal eder, nasıl devir edilir, na
sıl ferağ edilir, iştirak halindeki mülkiyet ile 
müşterek mülkiyete nasıl geçür? Bütün bun
ların 'hükümleri var; ama tarımın geliştirilme

si, üretimin artırılması, vatandaşın beslenane-
sd yolunda getirilen bir hüküm bu tasamda 
mevcut değil. Ama tekliflerden birisinde mev
cut bu, ıbuna da eğnılinmek zarureti hissedilme
miş. Demek iki ıbu daha çok 'benimsenecek bir 
durumda imiş. 

Muhterem 'milletvekilleri, burada söze baş
ladığım sıradan şu ana gelinceye kadar bu ta
sarının hukukî çevhesini gerek vatandaşın iç
timaî durumu itibariyle, gerek mevzuatımızın' 
bu husustaki diğer hükümleri itibariyle, ge
rekse Anayasa hükümleri itibariyle (karşılaştır
ma durumuna girdik. Bu, daha evvelki ko
nuşmada yapılan tarımsal ve teknik komıuşma-
nm, partimiz adına yapılan konuşmanın bir 
devamıdır. Böylece belirtiyoruz ki ; gerek tek
nik yönü ille, gerek hukukî yönü ile bu tasarı 
bu memlekete yeni bir hüküm getirmektedir, 
ama bu gelen yeni hükümler; reformu daha ile
riye gitme, daha iyiye, daha güzele gitme 
şeklinde kaibul «ittiğimiz takdirde, bu tasarı 
bunları getirmemektedir. Aksine bu tasarı bu
nun tersine hükümler getirmektedir. Bu tasa
rı kabul edildiği takdirde, milletimizin ve 
memleketimizin yararına değil zararına olacak
tır. Bu görüş ve kanaat içerisindeyiz. Ta ki 
bu tasarıdaki hükümler değiştirilsin, burada 
ibelirttiğimiz hususlar dairesinde bir tarım ve 
toprak reformlnun çıkarılması bu Mecliste müm
kün hale gelsin. O zaman elbetteki iştiraMımiız 
(olacaktır, elibettıeM biz bir tarım ve toprak re
formunum, gerçekleşmesini istiyoruz, ama mem
leketin hayrına ve yararına olarak. Memleke
tin serine ve zararına olacak bir tasarıyı da 
kabul etmek durumunda değiliz ve bunun çak
maması için oyumuzla ve grup olarak çalışma
larımızla karşısında bulunacağız. Bu yönü ile 
grup adına görüşlerimizi arz etmik bulunmak
tayım, Yüce Meclisi grubum adına saygı file 
selâmlarım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTBAK — 
Söz istiyorum Sayın Başkamı. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel Komis
yon Başkanı görüştüler, daha iki grup adına 
görüşecek arkadaşlarımız var. Müsaade buyu
rursanız diğer gruplara da söz verelim. («Ba
kan konuşsun» sesleri) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bakan 
konuşsun efendim. 
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BAŞKAN — Efendim arz ediyorum, diğer 
gruplar da konuşacak. Yanii her konuşmacıya 
cevap verme sistemi ile meseleyi götürürsek 
çoik uzun sürer. O yönü ile Başkanlığın da bir 
ricası var. Tabiî bu maksat altında bir prog
ram yapıyoruz, biz ımeseleyi yürütme arzusun
dayız. Yani arzunuz varsa uyurunuz. Dört 
sözcüye karşı dört defa Komisyon, dört defa 
da Hükümet konuşursa bu programı bitireme
yiz, onu <arz etmek istedim. 

Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkan, değerli ,milletvekiilleri; 
1972 yılı, Toprak ve Tarım Reformu bakı

mından ülkemiz için hareketli ve mutlu bir yıl 
olmuştur. Çünkü 1972 yılında Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedbirler Kanunu, T. B. M. M. 
tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş-
tür. Gene 1972 yılında Hükümet tarafından 
hazırlanmış oüian Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu tasarısı dıa Yüce Meclise sunulmuştur. 
1973 yibnm da aynı şekilde Toprak ve Tarım 
Reformu bakımından mutlu bir yıl olarak ge
çeceğine inanmaktayız, 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka
nunu toprak reformu alanında 'atılmış ilk adım
dır. Şimdi ikinci adımı atarak bu meselenin 
mevzuat safhasını bitirmek üzere bulunuyoruz. 

17 bölüm ve 241 maddeden oluşan Hükü
met tasarısı, teknisyenlerimiz ve bilim adam
larımız tarafından, bir taraftan dünyada mev
cut uygulamaları, diğer taraftan da yurdu
muz gerçeklerini gözönünde tutarak hazırlan
mış bulunmaktadır. Tamamen Anayasamızın 
37 ve 38 nci maddeleri doğrultusunda hazır
lanmış bulunan Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu tasarısında şu iki anaiikeye yer verilmiş
t i r : 

1. Tarım işletmelerinin verimli bir işletme 
olarak yaşayabilmeleri, 

2. Taran kesimindeki arazi mülkiyetinin 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yeniden 
düzenlenmesii. 

Tarım arazilerinin sınırlı olması ve artırıl
malarına da imkân bulunmaması nedenliyle, 
devletler tarım larazdllieri üzerindeki mülkiyet 
dağılışına zaman zaman müdahale etmek zo
runda kalmışlar ve bu tür araziler üzerindeki 
mülkiyet dağılışını sosyal adalet ilkelerimin 
ışığı altında yeniden düzedLemişlerdir. 

Ülkemizde de tarım arazileri üzerindeki mül
kiyet dağılışında yer yer 'çok büyük farklılık
lar bulunduğu bir gerçektir. Bugün 263 köy 
şahıslara, 262 köy ailelere ve 218 köy de sü
lâlelere ait bulunmaktadrı. Kısaca 743 köy, 
yani mevcut köylerimizin yaklaşık olarak yüz
de 2'si bugün hâlâ şahısllıarıa, ailelere veya sülâ
lelere ait bulunmaktadır. 

Yurdumuzda sosyal barışın sıhhatli hilr şe
kilde kurulabilmesini ve devamını temin ede
bilmek için 20 inci yızyılm gerçeklerine uyma
yan bu gibi durumlara süratle son vermek zo
rundayız. 

Sayın Başkan, pek değerli milletvekilleri; 

Şimdi Toprak ve Tarım Rerorımu Kanunu 
ile ilgili olarak hazırlanmış bulunan tasarı
da öngörülmüş olan anaprensıipleri kısaca be
lirteceğim. 

1. Tarım arazilerinin doğrudan doğruya 
ve verimli bir şekilde sahipleri tarafından iş
lenmesi veya işletilmesi esası kabul edilmiştir. 
Diğer bir deyimle, kanunda öngörülen haller 
dışında tarım arazilerinin kiraya ve ortağa ve
rilmesi yasaklanmıştır. 

2. Tarım arazileri bizzat sahipleri tarafın
dan işletilse dahi kanunda öngörülen miktar
lar, yanii normlar üzerindeki kısımların kamu-
laştınllmıası esası kabul edilmiştir. Bu norm
lar çeşitli bölgelerde sulu ve kuru arazi için ay
rı 'ayrı düzenlenmiştir. Bunların tespitinde yur
dumuz sulu arazide 15 ve kuru arazide 16 böl
geye . ayrılmıştır. Bu husustaki çalışmalar 
İkinci Erim ve Melen hükümetlerinin Köy İş
leri Bakanı değerli meslekdaşım Prof. Neemd 
Sönmez'in başkanlığında Köy İşleri Bakanlığı 
mensupları ve üniversite öğretim üyeleri tara
fından yürütülmüştür. 

3. Kamulaştırma bedeli prensip olarak ara
zi sahipleri tarafından bildirilecek olan vergi 
değeri esas alınarak tespit edilecektir. Bu esa
sa uygun olarak tespit edilecek olan kamulaş
tırma bedeli 20 eşit taksitte ve ilk taksidi pe
şin olarak ödenecektir. Bu borçların yüzde 6 
faizli borç senetleri ile ödenmesi öngörülmüş
tür. Bu faizler her türlü vergi, resim ve harç
tan muaf olacaklardır. Arazi sahibi istediği tak
dirde kendisine kamulaştırma karşılığı olarak 
hisse senediyle de ödeme yapılacaktır. 
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4. Reform bölgelerinde kendilerine arazi 
dağıtılacak olan vatandaşlar, o bölgede kurula
cak olan Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tiflerine gireceklerdir. Bu kooperatifler sade
ce kredi, işletme ve satış kooperatifleri1 şek
linde kurulacak; arazi tamamen kendilerine 
verilen kişilerin özel mülkiyetinde kalacaktır. 
Kooperatiflerde kurucu ortakların sermayeye 
katılma paylarının yüzde 25'i Devlet tarafın
dan karşılanacaktır. 

Ayrıca, Toprak ve Tarım Reformu koope
ratiflerinin çalışma konularına gürem ve kendi 
güçleri yetmeyen yatırımlarda, bu yatınmla-
rm yüzde 20 ilâ yüzde 70'i Devlet tarafından 
karşılanacaktır. 

Kısaca, başarılı bir reform uygulaması için, 
Devletin kooperatifleri bütün gücüyle destekle
mesi öngörülmüştür. 

5. Tasarının 5 nci özelliğini de kısaca be
lirtmek isterim . 

Dağınık ve küçük parçalar halimdeki arazi
lerin topluılaştın'lması; arazinin miras yoluyla 
aşırı derecede küçük parçalara bölünmesinin 
önlenmesi; mer'a, yaylak ve kışlaklarla ilgili 
hükümflier de tasarıda yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tenisyen ve bilim adamlarımızın Toprak ve 

Tarım Reformu alanındaki mevcut uygulama
ları ve yurdumuz gerçeklerini gözönümde tu
tarak hazırlamış oldukları bu tasarıda ekono
mik faktörler kadar sosyal faktörlere de ağır
lık verilmiştir. Çünkü, ülkemiz gibi toprak üze
rinde büyük nüfus baskısı olan memleketler, 
toprak reformu uygulamalarında hem sosyal, 
hem de ekonomik amaca birlikte yönelmek zo
rundadırlar. Toprak reformundan beklenen 
sosyal ve ekonomik amaçları gerçekçi bir yak
laşımla telif etmiş olan Hükümet tasarısının, 
toprak reformundan beklenen siyasal amacı da 
gerçekleştirme olanağını hazırlayacağına inan
maktayım. 

Sayın Başkan, pek değerli milletvekilleri; 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı, 

İkinci Erim Hükümeti .zamanında T. B. M. Mec
lisime sunulduktan sonra, Melen Hükümeti za
manında ilgıili bakanlıklar teknisyenleri (Köy 
İşleri, Tarım bakanlıkları ve Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı teknisyenleri) bu 
tasarı metnii üzerinde devamlı olarak yoğun bir 

şekilde çalışmışlardır. Toprak reformu gibi, 
memleketimiz için büyük önemi olan bir konu
da muhtemel her türlü yanlışlığı önlemek 
amacıyle sürdürülen bu çalışmalar sonunda, 
teknisyenler daha evvel kendilerinin hazırlaya
rak son şeklini vermiş oldukları tasarı metnin
de görmüş oldukları eksiklik ve hataları tam 
bir iyi niyet içinde tespit etmişlerdir. Bende
niz tespit edilmiş olan bu hususları samimiyet
le Toprak ve Tarım Reformu Geçici Komisyo
nunun değerli üyelerine arz ettim ve hazırla
mış olduğumuz madde metinlerini kendilerine 
sundum. Geçici Komisyonun değerli üyeleri1 

kendilerinin bilgilerine sunduğum bu madde 
metinlıerinin çok büyük bir kısmını benimsedi
ler ve değişiklik önergeleri olarak Komisyon 
Başkanlığına sundular. Bu nedenle kendileri
ne teşekkürlerimi arz ederim. 

Hemen arz etmek isterim ki, Geçici Komis
yonda yapılmış olan değişikliklerin sayı ola
rak yüzde 90'ı Hükümetin gösterdiği ihtiyaç 
üzerine yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Geçici Komisyonda yapılan .değişikliklerin 

bir kısmına da Hükümet katılamamıştır. Bu 
değişikliklerin Toprak Reformunun temel fel
sefesine aykırı olduğu ve toprak reformunu 
esasından zedeleyeceği endişesiyledir ki, Hükü
met bu sözünü ettiğim değişikliklere katılmak 
imkânını bulamamıştır. 

CAVİT ORAL (Adana) — Bu Hükümet de 
aynı kanaatte mi acaba. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Şimdi Hükümetin Geçici Komis
yon tarafından yapılan değişikliklerden hangi
lerine katılmadığını gerekçeleriyle arz etmek is
terim. 

Burada sadece, en önemli gördüğüm dört 
madde üzerinde duracağım, diğerlerini ilgili 
maddeler üzerindeki konuşmalarda arz edece
ğim. 

Komisyon tarafımdan yapılan değişiklikler
den sakıncalı gördüğüm ve katılmadığım husus
lar şunlardır: 

1. Tasarının 7 nci! maddesinde Komisyon
ca bir değişiklik yapılarak, Hükümet tasarı
sında mevcut olmayan «modern tarım işletme
si» tipine yer verilmiştir. Bunun, Toprak Re
formunun uygulanması bakımunıdan, özellikle 
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ıkânmlaştırılacak- arazi rezervini azaltıcı yön
den önemli sakıncaları olduğu kanısındayız, 
Ayrıca Komisyonca yapılan modern tarım iş
letmesi tanımının, her tarım işletm-esine, hen 
modern tanım işletmesiyim iddiasında bulunımak! 
olanağını hazırlıyacağından endişe etmekteyiz.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Biz, kanu
nun tümünden endişe ediyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Böyle bir tarım işletmesi tipi
nin ya hiç kabul edilmemesi, ya da İtalya'da 
olduğu gibi çolk liyi' bir şelkijkle tanımlanarak 
sadeee gerçek anlamda örnek işletmeclk uygula
yan tarım işletmelerine münhasır kalmasının 
sağlanması gerekir. 

Ayrıca; modern tarım işletmesi deyimini 
de uygun görmemekteyiz. Çünkü, böyle bir 
varaayım, bizi küçük ve ortıa büyüklükteki 
tarım işletmelerinin modern tarım teknolojisini 
ııygulayamıyacakları anlayışına götürür ki, bu 
anlayışın da bilimsel gerçeklere aykırı düşece
ği kanısındayım. 

Bâzı işletmelere sahip olabilecekleri arazi 
büyüklüğü bakımından, etkoraıomik mülâhaza
larda ayrıcalık tanınmak isteniyorsa, bu düşün
cenin dayanağı; sadece bu işletmelerlin bulun
dukları bölgelere ekonomik ve teknolojik yön
den, gerçekten örnek teşkil etmeleri olabilir. 
Bu takdirde de bu tür işletmelerin gerçekçi 
bir tanımını yapmak ve bunların sayılarının 
'mahdut kalmasını sağlayıcı tahditleri getirmek 
gerekir... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Neden, ne
d e n i . 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Geçici Komisyon tarafından ya
pılan değişikliklerden katılmadığım diğer bir 
hususu, ikinci hususu da müsaadeniizllle arz et
mek isterini: 

Tasarının 28 ncıi maddesinde Komisyonca 
bir değişiklik yapılarak: kamulaştırma dışında 
tutularak sahiplerine bırakılacak arazi mikta
rının, modern tarım işletmeleri için sulu arazi
de normalin üç katı, kuru .arazide normalin 
iki katı olması esası Ikabul .edilmiş ve bu mik
tarın sulu arazide 1 250, kuru arazide 2 50Ö 
ıdönümü geçmemesi öngörülmüştür. Bu husus, 
toprak reformu bakımından arazi rezervini 
azaltacak niteliktedir. Özellikle, modern ta

rım işletmesi tanımı; Komisyonda kaıbul edildi
ği şekilde kanunlaştığı takdirde, en az 50 000 
ailenin toprağa kavuşturulma olanağı kalmaya
caktır. Modern tarım işletmesi, iyi bir şekil
de tanımlanarak kabul edilse dahi, sahibine 
bırakılacak arazi normunun sulu arazide 3, ku
ru arazide 2 katının modern işletme sahipleri
ne bırakılması isabetli değildir. 

Toprak reformunun iyi bir şekilde uygula
nabilmesi içlin modem işletmelerde, daha doğ
rusu örnek işletmelerde yapılacak istisnanın 
bu miktarlardan daha az olması gerekir... 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Hep
sini alın da Devlete verin. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Ayrıca; sahibine bırakılacak 
arazi için tavanın modern tarım işletımesindıe, 
sulu arazide 1 250, kuru arazide 2 500 dönüm 
olarak tespiti, Türkiye'de bölgeler arasında 
farklı ve eşit olmayan uygulatmalara, sebep ola
caktır. 

Örneğin; sahibine bırakılacak arazi miktarı 
tasarıya göre sulu arazi için Adana ımıerkez il
çede 300, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 475 dö
nümdür. Modern işletmede 300 dönümün üç 
katı 9/0O dönüm ve 475 dönümün üç 'katı ise, 
1 425 dönüm eder. 

Bu durumda, 900 dönüm 1 250 dönüm tava
nının altında kaldığı .halde, 1 475 dönüm 1 250 
tavanını aştığı için Liceli vatandaşa, sana 1 250 
dönüm bırakıyorum, arazinin 175 dönümünü 
tavanı geçtiği için alıyorum demek gerecektir. 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bölgeler-
arası adaletsizlik özellikle Adana ve Erzu
rum'u aldığımız zaman daha da belirgin hale 
.gelmektedir. 

Nitekim, sahibine bırakılacak arazi mik
tarı tasarıya göre, kuru arazi için Erzurum mer
kez ilçede 1 830 dönüm, Adana merkez ilçede 
700 (dönümdür. Modern işletmede 1 830' dönü
mün iki katı 3 660 dönüm ve.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Orada o ka
dar arazi var mı ki?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — 700 dönümün iki katı ise 1 400 
dönüm eder. Bu takdirde Adana'daki çiftçi 
vatandaşın 1 400 dönümü 2 500 tavanının al
tında kaldığı halde, Erzurum'lu vatandaşın 
3 660 dönümü 2 500ı tavanını aştığı içlin arazisi-
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nin 1 160 dönümlük kısmını kamulaştırmak ge
rekecektir. 

Bölgeler arasındaki farklı uygulamadan do
ğacak olaın bu açık adaletsizliğe Yüce Meclisin 
müsaade etmeyeceğine inanıyorum. 

Katılmadığım üçüncü hususu da arz ediyo
rum : Tasarının kamulaştırma karşılığının öden
mesi ile ilgilti olan 40 neı maddesinde öngörü
len peşin ödenecek meblâğlar ve taksit bedel
lerinde Komisyonca yapılan artırmalar, Devle
tin malî külfetini ağırlaştıracak niteliktedir. 
Bunun reform uygulamasında gecikmelere se
bep olacağından endişe «İtmekteyim. 

CAVİT ORAL (Adana) — O bir şey de
ğil. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devama) — Ayrıca,. 40 neı maddeye bir fık
ra ilâve edilerek para değerinin düşüşüne göre 
taksit bedellerinin artırılmıası öngörülmüştür. 
Bu, her arazisi kamulaştırılan vatandaş için 
ayrı bir ferdî hesap tutulmasını gerektirecek 
ve ödemede büyük formalite zorlukları doğura
cak niteliktedir. Ayrıca, bir Devletin parasına 
güvenilemeyeceğini kanunla kabul ve tescil et
mesinin de ne derece isabetli bıir davranış oldu
ğunu yüksek; takdirlerinize bırakıyorum. 

Para değerinin muhtelif düşüşlerine karşı 
arazileri kamulaştırılan vatandaşların korunma
sı için tasarıda sınaî teşebbüslerin hisse senet
leriyle ödeme öngörülmüştür. Bunun yeter de
recede bir jtemiınıat olduğu kanısındayım. 

4 ncü katılmadığım maktayı arz ediyorum: 
Komisyon, 42 nci maddede hisse senediyle öde
meyi yeniden düzenlerken, aynı zamanda hem 
peşin ödeme hem de hisse senedi verilmesini ka
bul etmişti. Hisse senedi ile ödeme, bir nevi 
peşin ödeme olduğuna göre, hisse senedi ile 
ödemede ayrıca peşin olarak bir meblâğ öden
mesinden vazgeçilmesinin doğru olacağı kanı
sındayım. Bu şekilde hareket edilmesi kamu
laştırma bedellerinin sınaî yatırımlara akması
nı temin bakımından da çok yararlı ve isabetli 
olacaktır. 

Ayrıca; Komisyon hisse senedi ile ödemede 
bakiyenin 19 ,yılda değil 12 yılda ödenmesi 
esasım kabul etmiştir. Bu süre kısaltmasının, 
Devletin malî imkânları bakımından sakıncalı 
olduğu kanısındayım. Bu nedenler, hisse se
nedi ile ödemede geri kalan kısmın, borç se-
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nedi ile ödemede olduğu gibi 19 yıl olarak ka
bulünün daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şim
di grup sözcülerinin eleştirileri ve temennileri
ne cevap vereceğim . 

CAVİT ORAL (Adana) — Sayın Başkan, 
bir şey öğrenmek istiyorum... 

BAŞKAN — Bir Bakan kürsüde konuşunken 
bir şey öğrenemezsiniz. Beyanatı biter, ondan 
sanra sorunuzu tevcih 'edensiniz. Konuşması 
bitsin kürsüden indirmem, sualiniz varsa o 
zaman tevcih buyurursunuz. Şu anda olamaz. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 

(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partüsti adına 
Orup Başkanı Sayın Durakoğlu, bâzı tenkit 
ve eleştirilerde bulundular. Şimdi ilk defa on
dan başlıyarak konuşan bütün parti sözcüleri
nin eleştiri ve temennilerine cevaplarımı arz 
edeceğim. 

Sayın Durakoğlu, «14 Ağustos 1971 Strate
ji Kararnamesi ile tasarı arasında çelişki var, 
tasarı hiçbir zaman stratejiye uymuyor» dedi
ler. Bunu defalarca arz etmiştim. Biliyorsu
nuz mevzuatımı da bir sıralama vardır. En 
üstte Anayasa, ondan sonra kanunlar, ondan 
sonra kanun gücünde 'kararnameler, sonra tü
zükler, daha sonra yönetmelikler, yönetme
liklerden sonra da kararnameler gelir. Bu ba
kımdan hiçbir kanun bir kararnameye uyar di
ye bir şey söylenemez. Ancak, kararnameler 
kanunlara uyuyor mu, uymuyor mu bu denet
lenir. Bu denetimi de kaza organları ve Danış
tay yapar. 

14 Ağustos 1971 Stratejisi, toprak refor
munu yapmak üzere hazırlık yapan kimselerin 
duydukları heyecanın ifadesidir. Toprak refor
munu yapmak üzere hazırlık yapan kimselerin 
duydukları heyecanın etkisi altında kaleme 
alınmış bir kararnameden ibarettir, kanuna 
dayanmayan bir kararnamenin hukukî geçerli
liği de söz konusu olamıyacağı hepinizin ma
lûmudur. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Kamisyoında, tekabbül ediyoruz dediniz 
ama. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Dün kabul 
•etmişlerdi zaten. 
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BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu ve Sayın 
Dağdaş, müdahale etmeydiniz lütfen. Burası 
komisyon değildir. Sizler- de sıradasınız görü
şeceksiniz o zaman cevap verirsiniz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Komisyonda söylediklerimi tek
rarlıyorum. Sayın C. H. P. Sözcüsü dedi M, 
teknisyenler tasarısında Hükümet Anayasaya 
aykırı bâzı değişiklikler yapmıştır. Bu asla 
söz konusu değildir. 

Zaten bir kerr,e terimleri isabetli kullanıma-
mıız bakımından bir hususu tekrar belirtmek 
isterim, toprak reformu gibi çök öneımli bir ko
dluda Meclis müzakerelerinde tam bilr doğru
lukla deyimlerin kullanılmasında yarar var. 
Teknisyenlerin hazırladığı metne tasarı deni
lmez. Tasarı Bakanlar Kurulunun kabul edip 
Meclise yolladığı metindir, teknisyenler Hükü
mete sadece proje hazırlarlar. (Tasarı projele
di) Bunların hazırladığı projelileri de siyasî 
sorumluluğu taşıyan hükümetler istedikleri gi-
Toi değiştirirler. Çünkü tasarının siyasî sorum
luluğu hükümetlere aittir, günün birinde si
yasî sorumluluktan, teknisyenler böyle dedi de 
ben de böyle yaptım diye kendilerini kurtara

mazlar. Teknisyenlerden fikir alırlar beğen
dikleri kısmı kullanırlar, beğenmedikleri kıs
mı kullanmazlar. Bundan dolayı da her za
man tenkit kapısı açıiktır. 

Bu bakımdan teknisyenlerin tasarısında bâzı 
önemli! değişikliikleir yapılmıştır, yapılması ge
rektiği kanısında olduğu için yapılmıştır. Sa
yın Durakoğlu, bu değişikliklei" de tasarının 
(toprak reformu kısmı ihmal edilmiş, sadece 
tarım teformu yönüne önıem verilmiş diyorlar. 

Böyle bir şey yoktur, tasarı toprak ve ta
rım reformunu tam anlliamı ile gerçekleştirıme 
hedefine yöneliktir. Zaten daha evvel de an
lattım; memleketimizde bir kavram karışıklığı 
var. Kimisi, toprak reformunu sadece özel 
mülkiyeti! parçalayıp küçük parçalar haline ge
tirmek şeklinde anlıyor, kimisi de tarım re
formunu sadece verimli yükseltmek anlamında 
anlıyor. Haillbüki topralk reformunun bugün 
uluslararası literatürde kabul edilmiş tanımla
ması (FAO nun yayınlarına geçmiştir) toprak 
reformunun her iki yönünü de kapsamaktadır. 
Ne yazık ki memleketimizdeki bu kavram -ka
rışıklığından dolayı biz ikisini de tasarıda kul

lanmak zorunda kaldık, çünkü ikisini de kas
tediyoruz. Hem sosyal amacımız var; sosyal 
adalet ilkelerine göre toprak mülkiyeti üzerin
de bir düzenlemeyi öngörüyor tasarı, hem de 
verimliliği öngörüyor, ikisini de gerçekleştir
mek için ve Türkiye'de de bir kavram karışık
lığı muhakkak olduğu içindir ki, tasarımın is
mimi bu şekilde düzeltmek ihtiyacını hissettik. 
Bu da Türkiye 'deki kavram karışıklığından do
ğan bir zorunlukitu. 

Sayın Durakoğlu diyorlar ki, projeden si
yasal aımaç çıkarılmış fakat unutkanlıkla gerek
çede muhafaza edilmiş. Sayın Durakoğlu, bir 
tasarı hiçbir zaman benim amacım siyasal, sos
yal, ekonomik diye yazmaz. Teknisyenlerin 
bize verdiği projede de bu yoktur, Hükümet 
tasarısında da bu yoktur, ama gerekçeler bu
nu koyar, biz de tasarı metnine koymadık, ama 
gerekçede amaçları sosyal, siyasal, ekonomik 
diye teker tefeer saydık. Teknisyenlerin proje
line zahmet edip bir göz atarsanız bunu onlar 
da koymamış, koysalıardı abes olan, kanun
da bulunmaması gereken bir şeyi koymuş olur
lardı. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Metinde 
var efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Yoktur Sayın Durakoğlu. On
ları değil, nelerle onları yapacağını yazar me
tin, onun başlığını atma^. Metinler herkesin 
elimde, bunlara bakmak /mümkündür. 

iSaym Durakoğlu, bu siyasal amacı çıkardı
ğından dolayıdır M. hem toprak reformunu 
yapayım, hem de toprak reformunu yapmayım 
gibi bir düşünce içinde olmuş Hükümet diyor
lar. Bu da yanlıştır, böyle bir şey yoktur. 
Topnaik reformunu yapmak işitiyoruz tasarı 
açıktır, tasan o kadar açıktır ki, bütün top
rak reformu yapan demokratik ülkelerde oldu
ğu gibi mülkiyete takyitler getirdik, çünkü 
Türkiye'de topralk üstünde nüfus baskısı çok
tur, bu bakımdan arazi genişliklerine tahdit 
getirmek zorunda idik, bunu yaptığımız za
man ne olacak ? Ağanın emrinde dediğiniz mıa-
nabacı, yarıcı ne oluyor? Toprağa kavuşuyor, 
evini veriyoruz, toprağını veriyoruz, koopera
tifte kredisini veriyoruz, artık onun ağa de
diğiniz kimseye bağımlılığı kalır mı? İşte siya
sal amaç... 
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SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — O 
ağa dediğiniz kimsenin kusuru servetini topra
ğa bağlamış olması mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — ... siyasal amaç ancak başarılı 
biir toprak reformu ile gerçekleştirilir. O da 
nasıl olur ? Ekonomik ve sosyal yöne eşit ağır
lık vererek memleket gerçeklerine uygun ola
rak hazırlanan bir tasarı ide, yani kanunlaşan 
bir tasarı ile olur. Bu bakımdan bu husustaki 
•endişelerine katılmak mümkün değildir. 

Sayım Durakoğlu, Hükümet kendisine sunu
lan tasarıda bir değişiklik yapmış ve tasarıya 
bizzat işletmeyenlere de toprağa sahip olma im
kânını getirecek btr hüviyet kazandırmıştır, 
dediler. Hayır Sayın Durakoğlu, bir kimse 
toprağın ne zaman bizzat işletir? Toprağını 
eğer kiracıya, ortakçıya veriyorsa bizzat işlet
mez ama kendi sorumluluğu altında dişletiyorsa 
bizzat işletir. Tasarı projesinde «kendi işleyen» 
(denmişti. Bu husus yanlış anlaşılabilir, yandı 
işletmenin içlimde kendisi, karısı ve çocuğun
dan başka bulunmayacak şekilde anlaşılabilir
di. Bunun ismi de toprak reformu olmaz, bu
gün sosyalist ülkeler zaten bu çeşit kanunlara 
«Toprak İhtilâli Kanunu» ismini ver.iyorf.iar. 
Bunun ismi toprak reformu değildir. Biz ne 
dedik? Kendisi bizzat işleyen veya işleten de
dik. Traktörünün şoförünü tabiî tutacak, bi
çer döveri içiin tabiî makinist tutacak, tabiî iş
çi kullanacak, bu imkânı sağlamak için ve 
yanlış bir görüntüyü ortadan kaldırmak içdn 
bizzat işliiyen veya işleten dedik. Kiracılık ve 
ortakçılığı da istisnai haller dışında yasaküJa-
dık. Nasıl oluyor da böyle kiracılık ve ortak
çılığı yasakladığımız halde, bizzat işlemese dahi 
toprağını sahibime bırakacağız anlamını çıka
rabiliyorsunuz? Bu durumu anlatmaya imkân 
yoktur. 

Bâzı sosyalisft (ilkeller toprak reformu yerine 
toprak ihtilâli kanunları yapmışlardır. Bu ka
nunların ismimi aynen söyleyeyim «Revolution 
Araire» dir Fransızca tâbiri, Resmî Gazete
lerinde aynen öyle çıkmıştır, bunun Türkçe-
si «Toprak İhtilâli» O devletin başkanına so
ruyorlar gazeteciler ve televizyoncular, «Peki' 
diyorlar, (orada bir madde var, kendisine ba
ğışlanan paralar ve araziler de reformun kay
nağı olacak drve) arazi sahipleri bu arazilerini 

bağışlamazsa ae olacak?» Bunu bağışlamayan 
kimseler toplum düşmanı olarak toplumum dı
şına litîliece'kler cevabını veriyor o devlet baş
kanı. 

Bizini toprak reformumuz bu değil, bunu 
yapmamız beklenemezdi, zaten siz de bunu 
zannediyorum ki işitemiyorsunuz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bizimle 
ne ilgisıj var bunlarm? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
(Devamla) — Cevap veriyorum Sayın Durak
oğlu. 

Şimdi, yine Cumhuriyet Halk Partisinin 
eleştirilerini, tasarının liyice açuklığa çıkması 
bakımından cevaplamak istiyorum. 

Sayın Durakoğlu dediler ki, «Toprak Refor
mu mahkemeleri kaıklırıldı, bu görev Tapula
ma mahkemelerine verildi. Bu husus teknis
yenle riri sunduğu tasarı projesine aykırıdır ve 
ihtisası reit anlamındadır, bu da reformu yoz-
1 aştırıcı bir nitelik taşır.» 

Hayır, biz ne diyoruz? İlk önce tapulama
yı yapacağız diyoruz, araaiyi kim en iyi ta
nıyacak? Tapulamayı yapan hâkim. Tapula
mayı yapan hâkim o bölede tapulamayı yaptı
ğı zaman araziyi en iyi tanıyan durumda ola
caktır. En iyi araziyi tanıyan durumunda 
olan tapulama hâkimi artık görevine devam et
sin diyoruz. Eğer çok bol hukuk hâkimimiz ol
sa idi yine Toprak Reformu Mahkemesi yapar
dık, ama Sayın Durakoğlu, bugün 378 Tapu
lama Mahkemesinden sadece 65 tanesi müstakil 
Tapulama Mahkemesi olarak görev yapmakta, 
tapulamaya zor hâkim yetiştirir bir durumda 
olduğumuz içiin bir de yeni mahlkeme icadetmi-
yelim dedik, araziyi tanıyan mahkemeler gö
revlerine devam etsin, hem bu durumda vakit 
israfını önlemiş oluruz dedik. Vakit israfını 
önlemek için yapılan bir değişikliğin yozlaştır-
ıma ile bir ilgisi yok, uygulanacak muhakeme 
usullerindeki çabuklaştırmalar vesaireler tasa
rıda mevcuttur ve bunlar da olduğuna göre her 
halde yapılan «değişikliğin daha iyi yapmak 
düşüncesinden, ibaret olduğunu kabul etmek 
gereikir. Katılabilirsiniz veya katılamazsınız, 
ama bunun sadece daha iyiye ulaşmak için bir 
çaba cMuğunu kabul 'etmenizin daha isabetli 
olacağı kanısındayım. 

Sayın Durakoğlu dediler ki, «Hükümet za
ten o kadar çok değişiklik yaptı ki, teknisyen-

— 331 — 

http://ver.iyorf.iar


M. Meclisi B : 108 14 . 5 . 1973 O : 1 

ler de Hükümete cevap verdiler -cevap verdi
ler değil - Hükümete karşı bir bildiri neşretti
ler.» Evet böyle bir şey oldu. T assan üzerin
de tabiî ki değişiklikler yaptık. Deminde arz 
dttiğiım gibi siyasî sorumluluk taşıyan kimse-
llier olanak, sorumluluğumuzun icabını yaptık. 

Teknisyenlerin o zaımamfki bildirisilne der
hal oevap vermiştim. Teknisyenleri o bildirisi
ni hayretle karşıladığımı söylemiştim. Tek
nisyenler heyeti 9 kişilik komisyondan müte-
şdkkiil idi. Bu 9 kişinin 5 kişisi hazırladıkları 
tasarı projesine muhalefet şerhleri koymuştu. 
İkisi kamulaştırma tavanlllarımn azlığı ile ilgi
li idi. Ne garip tesadüf M, 9 kişilik teknis
yenler heyetinden bildiri yayımlayan 5 kişisin
den bir tanesi de tasarıya koyduğumuz tava
nın azlığın söyleyen kişi idi. Bu tezatlar ülke-
sindeyiz, garip bir şeyler oluyor Türkiye'de. 
Onun içim o zaman cevap yermiştim. Tekrar 
daha fazla Yüce Meclislin zamanını almak iste
miyorum. 9 kişilik komisyonun 5 üyesi bâzı 
huusislliar için muhalefet şerhi koymuşlardır. 
Bunlardan 2 tanesi konulan arazi tavanlarıyla 
ilgilidir. Bi'ldiri yayınlayan üyeler- 9 Mşiden 
sadece 5 tanesidir. Bunlardan bir tanesi de 
.özellikle tavanların az olduğu mülahazasıyla 
muhalefet şerhi koyan değerli komisyon üye
sidir. 

Şimdi, böyle olduğuna göre demekkü bir 
bildiri vakası var; ama o zaman da arz etti
ğim gibi her iyi niyet sahibi, her aklı selim 
sahibi insan sadece hayret edeceği nitelik taşı
yan bir bildiri. 

Şimdi gene daha garip bir şey arz edeyim. 
Biz tasarıda tavanlar üzerinde değişiklik yap
tık değerli milletvekilleri. -Bunları, bir .kere, da
ha bilimsel esasa oturtmak istedik. Bir de san
ki servet düşmanıymışız intibaını silmek istedik. 
Toprak Reformunu yapanlarda servet düşman
lığı yoktur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Allah için şil
diniz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) •— Şimdi, tekrar belirtmek isterim. Ko
misyonun tespit ettiği normlarda Van ve Adana 
aynı norma sahip oluyor. Van'da da suluda 300 
dönüm bırakıyorlar, Adana'da da 300 dönüm bı
rakıyorlar. Bu misalî isterseniz çoğaltayım. Er
zurum, Antalya, Antakya'yı da getireyim dile. 

Şaşacaksınız ki, hiçbir gerçeğe dayanmayan, 
maalesef çok yanlış bir değerlendirme olmuş. 

İlk tasarı projesinde Erzurum'da sulu arazi
de 200 dönüm bırakmıştır. Adana'da 300 dönüm 
bırakmıştır tasarı projesinde. Gene ilk tasarı 
projesinde Antakya'da 200 dönüm bırakılmış. 
Antalya'da 200 dönüm bırakılmış. Erzurum, 
Antalya, Antakya aynı grupta. Vatı ve Adana 
aynı grupta. Bunun isabetinin takdirini ben siz
lere ve mütehassıslara bırakıyorum. Yalnız, 
komisyon üyeleri başka bir şey getirmişler. Bu
nun tabiî gayri ilmî olduğunu bildikleri için 500 
bin liralık servet tavanı getirmişlerdir. 500 bin 
liranın üstünde ise, bu tavanın altında da olsa 
kamulaştırırım demişler. 

Şimdi değerli milletvekilleri, eğer onu uy
gularsak ne olacak? Onu da misalleriyle huzu
runuza getirmek isterim. Adana'da sulu bir pa
muk arazisi düşünelim. Vasati olarak dönümü 
4 000 lira diyelim. O zaman 125 dönüm bıraka
cak. Tavan 500 bin lira olduğuna göre 125 dö
nüm Narenciye ekmişse, bu takdirde 20 dönüm 
bırakacak. Şimdi Toprak Reformunun bir mül
kiyet sınırlaması olmadığını, ama mülkiyete 
arazi genişliği yönünden bir sınırlama getirme 
zorunluğu mevcut olduğunu; çünkü arazinin 
artmasına imkân olmayıp sınırlı olduğunu be
lirtmiştim. Böyle olduğuna göre tabiî ki, bir ke
re esasları itibariyle tamamen yanlış olan; Er
zurum, Antalya ve Antakya'yı aynı gruba ala
cak kadar yanlış olan, Van ile Adana'yı aynı 
gruba alacak kadar yanlış olan bir tasarıyı, bir 
de servet yönünden 500 bin lira tavanı getiriyo
rum diyen tasarıyı hiçbir Hükümet eğer bu 
Anayasa'ya inanıyorsa kabul edemez. 

Şimdi bu hususları böylece belirttikten son
ra, değerli C.H.P. Grup sözcüsüne bir hususta da
ha cevap vermek isterim : 

Bizim tavanlarımızı sosyal açıyı ihmal eder
cesine küçültülmüş bulan C.H.P. sözcüsüne, ben 
C. H. P.'nin söyledikleriyle cevap vereceğim. 
Evvelce söylemiş olduklarını huzurunuzda tek
rar ederek cevap vereceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 19G5 yılında 
sunmuş olduğu bir tasarı vardır. Bu tasarıda ör
nek işletme de vardır. Bu tasarıda, bugünkü Ge
nel Başkan Bülent Ecevit'in, sayın Grup Başka
nı Hüdai Oral'ın, sayın Sırrı Atalay'ın, sayın İb
rahim Öktem'in de imzaları mevcuttur. Bu tasa-
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riya göre Türk halkına ne' vermeyi ön görü
yorlardı, onu tekrar edeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tasarısına göre 
sulu arazide Urfada 390 ilâ 470 dönüm verilme
si öngörülüyor idi, biz 300 dönüm olarak teklif 
ettik tasarımızda. C.H.P. tasarısında Adana'da 
sulu'da 310 ilâ 375 dönüm verilmek isteniyor 
idi, biz 300 dönüm teklif ediyoruz. Bu misâlleri 
çoğaltabilirim. Yalnız diyebilirler ki, o 1965 idi, 
sonra fikrimiz değişti. Değişmediğini gene Cumhu
riyet Halk Partisinin İçendi sözleriyle söylevi}), 
huzurunuza getireceğim. Ayrıca komisyonca ha
zırlanan projede önemli rol oynamış, devamlı 
olarak da bugün tasarının sosyal yönünden ih
mâl edildiğini söyleyen bir sayın üniversite 
öğretim üyesinin C.H.P. adına 1970 de halka 
neyi taahhüt ettiğini dile getirerek huzurunuza 
getireceğim. Kitap 1970 de basılmıştır, Ulus ba-
sımevinde basılmıştır, C.I1.P. Genel Başkanının 
ön sözü ile kamu oyuna takdim edilmektedir. 

Kitaptan aynen şimdi söylediğim normların 
verileceği hususu açıkça dile getirilmiştir. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Kitabın ismini lütfeder misiniz... 

DEVLET BAKANf İLHAN ÖZTRA.K (De
vamla) — Kitabın ismi «Tarımda Düzen Deği
şikliği.» 1970 Ulus Basımevi. 

Ayrıca bu kitapta şöyle devam ediyor: 
«Kaldı ki, yukarda belirtilen gelire hayvan
cılık, meyvecilik, ve sebzecilik gelirleri dahil 
edilmemektedir. Çünkü, Cumhuriyet Halk Par
tisinin yapacağı toprak reformunda zeytinlik, 
turinçgil ve bağ gibi tesisler kamulaştırma dı
şında bırakılmıştır.» Bizim tasarımızda bağ 
ve saire de reformun kapsamı içinde. Cumhu
riyet Halk Partisinin görüşü olarak kamu oyu
na aynı Hükümet projesini hazırlayan bilim 
adamının bir sene veya 8 ay önce Cumhuriyet 
Halk Partisi adına, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanının önsözü ile sunduğu fikir
leri arz ettim. Cumhuriyet Halk Partisinin onun 
için bizi belki ileri gittiniz diye tenkid et
mek imkânı var ama; geri gittiniz demeye 
hiç. hakkı yok. Hafızayı beşer nisyan ile ma
lûldür, ama beyaz kağıdın üzerine siyah mü
rekkeple basılan şeyler her zaman gerçekleri 
dile getirebilir. 

SÜLEYMAN ÇlLOĞLU (Antalya) — C. II. 
P. ile mutabakat halindesiniz, bu bir gerçek. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK (De
vamla) —• Şimdi, toprak, reformunu gerçekleş
tirmek istiyoruz - değerli milletvekilleri. He
pimiz iyi niyetle çakışıyoruz. Demin de belirt
tim, Komisyonda 147 tane değiştirge önerge
si verildi diye söyleniyor ve yazılıyor. Söyle
dim, tekrar söyleyeyim. Bu önergelerin % 90' 
nma yürekten teşekkürle katıldık. Katılma
dıklarımızı da belirttim. Yüce Meclisin bunu 
en iyi şekilde değerlendireceğine ve Komisyo
nun en iyi niyetle bu konuya eğileceğine de 
inanmaktayım. Bunu yaparken hislerden uzak 
ve tamamen kendimizi bilim ve memleket ger
çekleriyle bağlı hissederek, memlekete en ya
rarlı olan toprak reformunu çıkarmak olana
ğına ve gerçekleştirmek olanağına kavuşmuş 
oluruz. 

Asıl üzüntü ile karşıladığım husus; Sayın 
Durakoğlu şöyle dediler: «Bu tasarı Türk köy
lüsünü layık olduğu seviyeye çıkarmaya ma
tuf bir tasarı değil. Bu tasarı Türk köylüsüne 
lâyık olanı esirgeyen bir tasarıdır. Bu tasarı 
büyük toprak sahiplerinin lehine çıkarılmaya 
gayret edilen bir tasarıdır. Bu tasarı hiçbir za
man Türkiye'nin tarım düzenine yeni bir şekil 
vereceğim, hem de köylünün, çiftçinin yara
rına bir şekil vereceğim demeye cesaret ede
meyenlerin çıkaracağı-bir tasarıdır. Türk köylü
sünü insan haysiyetine yaraşır, Devlet yardı
mına büyük sermaye çevrelerinden daha zi
yade müstahak gören bir zihniyet ancak ger
çek Toprak ve Tarım Reformunu çıkarır. Bu dü
şünceden tamamiyle uzak olan bir zihniyet ta
rım reformunu çıkarır». Kendileri halktan oy 
alarak iktidara geldikleri zaman çıkarmayı 
taahhüt. ettikleri, vadettikleri hususları yeri
ne getirebilirler. Cumhuriyet Halk Partisinin 
İ9G9 bildirgesi de burada, isterlerse oradan 
da sayfalar verebilirim, o zaman ne yapacak
larını söyledikleri hususları daha önce arz et
miştim. Biz onun çok daha altını getirmiş ol
duğumuz halde, bizim getirdiğimizin sosyal yö
nü yok oluyor ve tenkid ediliyor. Tenkid, mu
halefetin en tabiî hakkıdır, ama gerçekçi ve 
yapncı olursa yararlı olur. Aksi takdirde ken
dilerinin evvelce söyledikleri huzura getiri
lince, zor durumda kalırlar, izah edemezler. 

Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüsü 
Salih Yıldız, tasarı hakkında genel olarak 
fikirlerini dile getirdikten sonra, tasarıyı ge-
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nel olarak olumlu bulduklarını, ancak bâzı hu
suslar hakkında, 7, 28, 40 ve 42 nci maddeler 
hakkında bâzı kayıtlamaları - itirazları - mev
cut olduğunu, bunu ilgili maddeler görüşülür
ken dile getireceklerini söylediler. 

Bu maddeler hakkında Hükümet olarak 
görüşlerimizi izah ettiğimiz için ayrıca bu 
noktaya dönmeyeceğim. 

Sayın Bahri Dağdaş, Demokratik Parti Grup 
sözcüsü olarak dedilerki, «Reformu Hükümet 
isterse bütün Türkiye'de uygulamak imkânına 
sahip ve bu tasarıya göre bütün Türkiye'de uy
gulayabilir». Hayır Bayın Dağdaş, tasarıda 
böyle bir şey yok. Zaten bu parayı, bu imkâ
nı nereden bulacağız ve uygulayacağız. Top
rak reformunu bir günde uygulayan ülkeler 
sosyalist ülkelerdir, kollekti'vist ülkelerdir, de
mokratik yoldan uygulayan ülkeler bunu an
cak etap etap uygulamışlardır, ancak o zaman 
doğruyu getirebilmişlerdir. Uygulanacak, ge
lecek iktidarlar bakacak, bâzı yerde belki sa
kıncaları çıkacak, bu sakıncaları düzeltmek 
gerekecek. Bütün Türkiye'de bir anda uygu
luyorum demek, herkesin malını gasbediyo-
rum, para vermeyeceğim demektir. Bunu, Ana
yasaya inanan bir Hükümetin getirmesine im
kân yoktur. Zaten getirse dâhi Yüce Mecli
sin derhal tasarıyı geri çevireceği de muhak
kaktır. Onun için böyle bir şey asla söz konu
su değil. 

SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) — «Etap 
etap» derken gasbetmiyor musunuz 

BAŞKAN — Bu müdahale sistemini bıra
kalım efendim. Usule uyalım, eğer bir soru sor
mak isterseniz Sayın Bakan görüşmesini bitir
dikten sonra sorarsınız. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın Dağdaş, tasarının iyi hüküm
lerinden olan kooperatifçilik konusunda da 
ağır eleştirilerde bulundular. Bunu bir nevi 
kolhoz olarak telâkki ettiler. 

Kendisine derhal cevap vereyim; bu ne kol-
hozdur, ne savhozdur, ne de kibutztur hiçbiri
si değildir. Bu, bütün demokratik ülkelerde 
uygulanagelmiş sistemlerden birisidir ve bunu 
iyi bir sistem olduğu inancı içinde Yüce Mec
lise, sizin huzurunuza, getirdik. Kooperatifçi
likte asla böyle bir şey yoktur. Çünkü, koope
ratife girip girmemek vatandaşın elindedir. 

İsterse toprağı almaz, toprağı almayınca da 
kooperatife girmez, gider sanayi sektöründe 
çalışır, hizmet sektöründe çalışır veya başka 
iş yapar. Eğer toprağı alırsa, kooperatife üye 
olur. Devletin büyük paralar dökerek yapa
cağı bir işde, tabiîki başarı için bâzı hususla
rı da garanti altına almamız lâzım. 

Aksi takdirde, kooperatife girmek zorun-
luğu olmazsa, işletme, kredi ve satışta toprak 
reformu başarısızlığa uğrar. Başarısızlığa uğ
rayınca da, buna derhal şu denecektir, «Bu
nun uygulanabilmesi, başarıya ulaşması için 
sosyalist sistem gerekirdi, o uygulanmadığı 
için başarıya ulaşmadı». Başarıya ulaşması şart 
olduğu içindirki, kooperatifçilik çok dikkatli 
bir şekilde tasarıda düzenlenmiştir. 

ISayın Dağdaş'm ısrarla değindiği diğer bir 
hususa da tekrar temas etmek isterim. 

Sayım Dağdaş, tasarının komünist ve sos
yalist zihniyetin etkisi altında hazırlandığını 
ve teknisyenlerin bu düşünce ile hareket et
tiklerini dile getirdiler. Bu düşünceye katıl
mamıza imkân yok. Kendilerine has tatlı üs
lûp içinde bunu dile getirdiler ama, bunun 
Meclis zabıtlarına böylece geçmiş ve kalmış 
olmasını ben yarın için isabetli görmüyorum. 

Kendi fikirlerini dile getirmek en tabiî hak
larıdır. «Yalnız bu tasarı sosyalist veya kol-
lektivist zihniyetin eseridir» demek hiçbir za
man gerçekle bağdaşmayan ve hiçbir zaman 
isabetli olmayan bir değer yargısıdır. 

Bu tasarıyı hazırlayan teknisyenler sade
ce ve sadece memleket sevgisi ile dolu olarak 
günlerini gecelerine katıp çalıştılar. Kendile
rine sadece teşekkür borçluyuz. Hiçbir doktri
ne sahip değillerdir, sadece Türkiye'nin mut
luluğu için gerek olan bir reforma Türkiye'nin 
gerçekleri ve bilim açısından hizmet etmek 
amacı ile çalıştılar. Tasarı hakkında tartışma
lar sırasında Meclis zabıplarına geçmiş olan 
bu isabetsiz yangının ve isnadın doğru olma
dığını tekrar ve ciddiyetle belirtmek isterim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, ısrar ediyorum zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, ısrarınız zaten 
zapta geçti. Dün 4 saat konuştunuz. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK (De
vamla) - - A. P. sözcüsü Sayın Önel Şakar'm 
değinmiş oldukları hususlara da değinmek is
terim. 

— 334 — 
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Sayın Önal Sakar, Geçici Komisyon tara
fından kabul edilen modern işletme veya ör
nek işletmenin diğer yabancı ülkelerde de mev
cut olduğunu dile getirdiler. Haklılar, var. Bu
nu kabul eden ülkeler de var, kabul etmeyen
ler de var. 

Bizim Hükümet olarak düşüncemiz, bunun 
kabul edilmemesi, çünkü, kabul edildiği tak
dirde yanlış uygulamaya sebebolacağı, veri
me hiçbir etkisi olmadan toprak .reformu re
zervini önemli ölçüde azaltacağı idi. 

«Eğer tamimini bunu kabul eden ülkeler
deki gibi ciddî bir şekilde ve tam yaparsak, 
o takdirde verimlilik bakımından olan değe
rini hesaba katarak bu müessesenin kabul edil
mesi mümkün olabilir» eledim. Komisyonda za
bıtlara geçen sözlerim budur. 

Bizim eksik gördüğümüz tanımlamanın ek
sik olduğudur. Böyle bir tanımlama olduğu 
takdirde, hiç kabul edilmemesi gereklidir. 
Eğer ciddî bir tanımlama- olup, sınırlarda da 
İndirmeler olduğu takdirde hürmetle karşıla
nacak bir görüş olarak her zaman bakidir. Bu 
hususu da belirtmek isterim. 

Sayın Önal Sakar, «Bugüne kadar müste
şarlığı kuramadılar, kurulmaması bir hata ol
du.» dediler. 

Bütçe Komisyonunda, bütçe müzakerelerin
de de söyledim, çeşitli kuruluşlardan gelen 
elemanlarla yürütülmekte. Kuramamış olma
mız baştan acele etmemek içindi. Şimdi kur
ma hazırlığı içindeyiz. Türkiye'de idarî pro
sedür biraz ağır işliyor. En önemli reform, 
galiba idarî reform. Biz kadrolarımızı iste
dik, henüz kadrolarımızı alamadık. Kadrola
rı alır almaz teşkilâtı kuracağız. Bu tenkit-
deki haklılığı şimdiden kabul ediyoruz. Kad
rolara tâyinlerimizi yaparsak müsteşarlık da
ha etkili bir şekilde işler hale gelecektir. 

«Öntedbirler kısmen tatbik edildi, bâzı ka
yıtlamalar hariç, diğer kısımları edilemedi» 
dediler. 

Öntedbirlerin en önemli yönü, Tapulama 
Kanununda yapılan değişikliktir. Bu da uygu
lanmakta. Bâzı hususlarını uygulayamadık, 
bölge ilânında kusurumuz var. Bu, en önemli 
eksik olarak ortadadır. Bölge ilân etseydik -
biliyorsunuz Meclis bize 31 Marta, kadar süre 
vermişti, o zaman Büyük Millet Meclisi Cum

hurbaşkanı seçimi ile meşguldü - 31 Martta da 
bölgenin süresi bitecek, tesirsiz hale gelecek
ti. Tesirsiz hale gelecek bir tasarrufu yap
maktan kaçındık. Bu kusuru, sadece tesirsiz 
hale gelecek bir tasarrufu vaktinden evvel yap
mış olmaktan korktuğumuz içindirki işledik. 

Sayın Önal Sakar, çok isabetli olarak ziraî 
sigortanın tasarıda ihmal edilmiş olduğunu 
söylediler. Evet. Baştan şöyle düşünmüştük; 
«Ziraî sigorta ayn bir kanunla gelir, onun için 
buraya almayalım» demiştik. Ondan dolayı 
bu hatayı işledik. Bu tenkidine katılıyorum. 
Keşke ziraî sigorta meselesinin ayrıca gelece
ğini düşünmeden tasarı içine bunu da ithal 
etseydik. 

Bu bakımdan eleştirileri haklıdır, isabet
lidir. Ama bizim de koymama sebebimiz, yine 
haklı, «O ayn kanun işi, bu ayrı kanun işi 
olsun» dedik. «Onda, bütün Türkiye çapında 
konu düzenlensin» dedik. Her ne ise, koyma
dık. Bugün ziraî sigortayı Türkiye çapında 
düzenleyen kanun tasarısı henüz Meclise 
gelmediğine göre, koymamakla hata etmiş ol
duğumuz anlaşılıyor. 

Böylece, değerli grup sözcülerinin bütün 
eleştirilerini cevaplamış olduğumu zanne
diyorum. 

Yüce Meclisi en derin saygılarımla selâm
larken, Toprak ve Tarım Reformu kanun tasa
rısının Türkiye'nin gerçeklerine en uygun şe
kilde çıkması için Yüce Meclisin gereken her 
türlü itina ve ihtimamı göstereceğine olan 
inancımı bir daha tekrarlarım. 

BAŞKjAN" — Sayın Bakan, Sayın Cavit 
Oral'm size bir suali var efendim. 

Buyurun Sayın Oral. 
CAVÎT ORAL (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan bugünkü sayın konuşmacıları din
lemeden teşrif ettiler ve kürsüye çıkıp konuş
maya başladılar. Konuşmaları başka yerde 
dinleyip dinlemediklerini bilmiyorum; fakat, 
şu anda üzerinde durmak istediğim en mü
him konu, daha önce konuşan sayın Komisyon 
Başkanının ifadeleriyle Sayın Bakanın ifade
leri arasında, tasarının bâzı noktaları bakı
mından bir tezat, bir çelişki olduğu sarahatle 
görülmektedir. 

Kaldı ki, Sayın Bakan bundan evvelki par-
tilerüstü Hükümetin üyesi bulunuyordu. Bu-
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gün ise, iki partiden müteşekkil bir Koalis
yon Hükümetinin üyesi bulunuyorlar. Biraz 
evvel A. P. sayın sözcüsünün konuşmasından 
bahsettiler. A. P.'nin sayın sözeüsününün ko
nuşması gayet sarihtir. 

BAŞKAN — Sayın Oral, soru rica edece
ğim efendim. 

OAVİT ORAL (Adana) — Ona geliyorum 
efendim. 

'BAŞKAN — Evet, biraz tafsilâtlı oluyor, 
buyurun. 

OAVİT ORAL (Adana) — Ve tamamen Ko
misyonun tutmuş olduğu, benimsediği, belirt
tiği nokta-i nazarı müdafaa etmektedir. Bu va
ziyette, ıSaym Bakanla Komisyon arasındaki 
çelişki sarahatle ortadadır. 

BAŞKAN — Beyanında zaten var; «Madde
ye muhalifim» diye başladı efendim. 

•OAVİT ORAL (Adana) — Öğrenmek iste
diğim şu: 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OAVİT ORAL (Adana) — Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Lütfen sorunuz efendim, so

ru sorunuz efendim. 
OAVİT ORAL (Adana) — Efendim bâzı 

şeyleri öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN _ Buyurun. 
OAVİT ORAL (Adana) — Benim öğrenmek 

istediğim; Sayın Bakanının konuşması Hükü
metin nokta-i nazarı mıdır Bunun açıklanma-

.srnı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De

vamla) — 'Sayın Başkan, ilk önce bir husu
su arz edeyim. Sayın Cavit Oral Beyefendi, 
dikkat etmişlerse ben burada bulunmadığım 
halde, grup sözcülerinin neleri dile getirdik
lerini teker teker başlıklariyle söyleyerek ce
vap verdim. Dün ve evvelki gün 40 derece ateş
le yattığım için, bugün gelmeme imkân yok
tu. Ondan geciktim ama, her yarım saatte bir 
konuşulanların notunu aldım, hemen gelmem, 
gerekirse hazırlıklı olayım diye. Bu no'ktayı 
böylece belirteyim. 

Komisyon Başkanı, tabiî ki Geçici Komis
yonun Başkanı olarak Komisyonda kabul edi
lenleri söyledi. Ben de bir Hükümet üyesi ola
rak, tasarıyı hazırlamış ve halende o göreve 
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devam eden ber kimse olarak kendi görüşle
rimi Hükümet adına dile getirdim. Ben bura
da konuştuğum zaman, eğer bir Hükümetin o 
işten sorumlu Bakanı isem, konuşmalarım ta
biî ki Hükümet admadır. Eğer, Hükümet ben
de bu sıfatın devam etmesini istemezse, o za
man tabiî ki benim de Hükümet adına konuş
ma yetkim olmaz, burada konuşamam. Madem 
ki burada huzurunuza çıktım, konuştum, dile 
getirdiğim fikir bir Hükümet üyesi olaraktır. 
Bunun sorulmasını dahi, Sayın Oral gibi, tec
rübeli bir Devlet adamı tarafından sorulma
sını dahi abes görürüm. Bunu belirteyim. 

OAVİT ORAL (Adana) — Abes olacak bir 
şey yok, öğrenmek istediğim nokta var. 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bahri Dağdaş. Soru yalnız, usule gö

re, kısa soru. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Kısa soru 

soracağım efendim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — İki soru so

racağım :. 
Birincisi; «Milletlerarası terminolojisinde 

Toprak Reformu..» dediler. «Fakat, bâzı sür
tüşmeleri ortadan kaldırmak için, Toprak ve 
Tarım Reformu..» buyurdular. Halbuki, Top
rak Reformu deyimi 1972 yılında İtalya'da 
toplanan FAO toplantısında sosyalist bir gö
rüş olduğu için, netice vermediği için redde
dilmiştir. Bundan haberleri var mıdır? 

(İkincisi; benim, getirilen tasarıda.. 

BAŞKAN —• Bu soru mu oluyor efendim? 
Tasarı ile ilgili. 

BAHİRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bundan ha
berleri var mı, diyorum. 

BAŞKAN —- Çok istirham ederim efendim. 
Böyle bir karar... soru sorun efendim. Yani 
tasarı ile ilgili soru sorun rica ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben de diyo
rum ki; 1972 yılında alman bu karardan.. 

BAŞKKAN — Eleştiri değil Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 1972 yılında 

alman bu karardan, bunun reddedildiğinden 
iSaym Bakanın haberi var mıdır? Soru oldu 
mu Saym Başkan? 

BAŞKAN — Size göre oldu ise, mesele yok. 
Hâlâ ısrar ediyorsunuz soruyu sormakta. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet. Yani 
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1972 yılında bu terim kaldırılmıştır. Toprak Re-
formu yerine Tarım Reformu deyimi. 

BAŞKÎAjN — Bu kişilere ait bir bilgidir efen
dim. Soru değildir. Bir beynelmilel toplantının 
bir .kararının neticesidir. Soru değildir.. O ba
kımdan bunu Bakana tevcih etmiyorum. Soru 
kabul etmedim. Bir bilgidir. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Ben de geri 
aldım, yalnız Meclis duydu. , 

BAŞKAN — Tamam, oldu. Şimdi sorunuzu 
rica edeyim. 

BAHRlI DAĞDAŞ (Konya) — Bunun sos
yalist bir görüş olduğunu ben kendimden uy
durup söylemedim. Elimdeki, literatürü ver
dim. Acaba tetkik buyurdular mı? 

BAŞKAN — Bu da soru değil efendim, bu 
da eleştiri efendim. Bir Bakanın tetkik edip 
etmemesi, araştırıp araştırmaması Sayın Dağ-
daş. 

Başka sora sormak isteyeni. Buyurun Sa
yın Çiloğlu. 

(SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkanım, Sayın Bakanımız, yukarıda Ko
misyonda bu tasarının müzakeresinde bir. be
yanda bulunmuşlar idi. Reforma o kadar çok 
taraftar olduklarını beyan ettiler. «O kadar çok 
taraftarım» dediler. Hattâ «Annemden bana in
tikâl eden bir tarım arazisinin bedelsiz olarak 
reform kapsamı içinde nasıl bağışlayabilece
ğim! arkadaşlarımdan rica ettim, formül ha
zırlıyorlar» dedi. Sonradan öğrendiğimize gö
re, Sayın Bakanın anneleri henüz vefat etme
mişler. Kendilerine intikâl etmeyen bir arazi
nin... 

BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, bu da soru de
ğil. Şahsi meseleler, çok rica ederim. Bunu da 
soru olarak kabul etmiyor ve tevcih etmiyorum. 
Çok rica ederim efendim, çok rica ederim be
yefendiler, çok istirham ederim yani. 

SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) — Bir 
başka sualim; sık sık bu Tarım Reform Ka
nun tasarısının müdafaasını yaparken, demok
ratik ülkelerde bu tip tatbikatın olduğunu söy
lediler. Halbuki, birçok demokratik ülkede, ha
kikî demokratik lükelerde bu tip bir tatbikatın 
olmadığı kanaatindeyim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olma
dığı yer yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz, af
federsiniz. Hangi demokratik memleketlerde 
Toprak ve Tarım Reformu yapılmış diye bir 
sual tevcih edelim mi Sayın Bakana. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Öyle 
ise soruyorum. 

BAŞKAN — Siz sorun. Yani bir soru ol
sun da.. 

SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) — Soru
yorum; acaba demokratik ülkelerde derken, 
demokratik Doğu Alman Devleti tipindeki de
mokratik ülkeler mi yoksa Federal Alman Dev
leti tipindeki devletler mi kastedilmektedir? 

BAŞKAN —Saym Bakan, bu sora mahiye
tindedir. Lütfen bildiklerinizi sayınız efen
dim. 

DEYLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın Başkan, yalnız bir hususun 
Meclis zabıtlarına yanlış geçmemesi için, du
rumu düzeltmek isterim. Ben, Geçici Komis
yonda bana intikal eden demedim. întikal ede
cek olan dedim. Bunun için formülü zor oldu, 
inceletiyorum, onun da vasiyet yolu ile ola
cağını tespit ettim dedim. Söylemediğim bir 
şeyi söyleyip, sanki yalan söylemiş durumda 
buraya zabıtlara geçirmek dürüstlükle bağ
daşmaz. Sonradan öğrendik ki, annesi ölmemiş 
dediler. Yalan söyleyecek kadar aptal deği
lim. Herhalde gerçeği söyleyecek kadar akıl
lıyım. Zaten en zor şey de, yalan söylemektir. 
O bakımdan yalan söylemekten' devamlı olarak 
kaçınırım. Doğruyu söyledim. Bu hususu tek
rar etmek isterim. Değerli milletvekillerinin 
beni yalan söylemiş durumda gibi göstermek 
istemesinden dolayı sadece üzüntülerimi be
lirtmek isterim. 

Toprak Reformu uygulanan ülkeler var. Her 
iki kamptan da sayabilirim. Demokratik ülke
lerden îtalya, Meksika, Japonya, Milliyetçi 
Çin v.s. gibi. Daha sayayım mı? Hindistan ve
saire.. 

«SÜLEYMAN ÇÎLOĞLU (Antalya) — Gitti, 
gitti, geri aldılar. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Cevap ver
mesinler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen 
var mı efendim. Saydılar. Yok. Buyurunuz te
şekkür ederim efendim. 
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Acaba Sayın Coşkun Karagözoğlu, görüşme
leriniz ne kadar sürer efendini? 

COŞKUN KAKAGÖZOÖLU (izmir) — 10 
dakikada biteceğini tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN — Tahmin etmiyorsunuz, kesil
mesine de gönlümüz razı değil. 

Kifayeti müzakere önergesi de gelmiş bu
lunuyor. 

MEHMET SEYDÎREYOĞLU (Kastamonu) 
— Aleyhinde Sayın Başkan. 

1. —• Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu-
nun, bir şahsın Suriye'den bir servet transferi ya
pıp yapmadığına dair soru önergesi ve Maliye Ba
hanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/503) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Maliye Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına del aletler ini-
zi derin saygılarımla dilerim. 24. 2. 1971 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 

1) Hafıza Karahan adında birinin, îstanbul-
Kambiyo Müdürlüğünün: 20. 4. 1964 tarih, 
7772/Servis İ thalat/ de 336 ve aynı müdürlü
ğün, 7. 1. 1965 tarih 161/IServis İthalat de 333 
sayılı izni ile, toplam, olarak 468.000 $ tutarında, 
Suriye'den bir servet transferi yapılmış mıdır? 

2) Yapılmış ise; bahis konusu servet trans
feri, nakit olarak mı yapılmıştır? Nakit ise dö
vizin cinsi Nedir? Mal olarak getirilmiş ise, it
haline izin verilen eşyaların (kaç kalem olduğu, 
kilo, metre, adet olarak listesi) nedir? 

3 — İthal edilen eşyaların, cins ve çeşidi ko
nusunda yapılan seçimi, transfer eden kimse mi 
yoksa, resmen görevli makamlara mı bırakıl
mıştır ? 

14 . 5 . 1973 O : 1 

BAŞKAN —. Daha okumadım. Hatırlatıyo
rum. Sayın Coşkun Karagözoğlu altıncı ola
cak. 

Efendim, normal çalışma süremizin biti
mine 9 dakika kalmış bulunmaktadır. Sayın 
C. H. P. Grup sözcüsünün bu sürede beyanını 
kısaltmasına imkân yoktur. Arada bir kesiklik 
yapmak suretiyle devamı da uygun olmaya
caktır. 

İki sebeple 15 . 5 . 1973 Salı günü saat 15.00 
de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 19.50 

4 — Bu işlemleri, Hafıza Karahan bizat mı 
yoksa vekil aracılığı ile mi yapmıştır? Varsa bu 
vekil kimdir? 

5 —. Transfer edilen eşyalardan, satışı yapı
lan ne kadardır? Vergi matrahı yapılan ile ver
gi miktarı nedir? Bu vergiler tahsil edilmiş mi
dir? Edilmemiş ise neden edilmemiştir? Zaman 
aşımı varsa, neden sebelbiyet verilmiştir? 

6 —• Bu mallardan başkalarına devir ve tem
lik edilenler var mıdır? Devredilen varsa tem-
mellük edenin kimliğini açıklar mısınız? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Hazmiit: Sai: 593584-06-1-K/I 20922 

8. 5. 1973 
Konu: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2. 3. 1971 tarih v e 3162/23617-7/508 sa

yılı yazınız. 19. 4. 1971 günlü 19672 sayılı yazı
mız : 

İlgide kayıtlı yazınızda; Gaziantep Milletve
kili Şinasi0 Çolakoğlu tarafından verilen yazı
lı soru önergesinin bir sureti gönderilmişti. 

Mezkûr önergede sorulan hususlardan Ba
kanlığımızca hemen cevaplandırılması müm-

V — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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kün olanlar ilgide kayıtlı yazımızla arzedilmiş-
ti. 

Bu kerre bahis konusu önergenin 5 ve 6 ncı 
maddelerinde belirtilen hususlar da aşağıda ar-
zolunmuştur. 

ıSoru önergesinin beşinci maddesinin cevabı: 

1 — Çankaya Vergi Dairesi mükelleflerin
den Hafize Karahan mirasçıları nezdinde Mali
ye Müfettişi Salbih Geder tarafından lüzumlu 
inceleme yapılarak ödevliler adına gereken ce
zalı tarhiyat icra edilmiştir. 
Bu konuda çıkan ihtilâf halen Malî Kaza Mer

cilerinde devam etmektedir. 

'öteyandan, Vergi Usul Kanununun, vergi 
mahremiyetine ilişkin 5 nci maddesinde mün-
deriç hükme göre ancak, Gelir Vergisi Mükelle-
leflerinin yıllık gelir vergisi, (mahsuptan evvel
ki vergisi) sermaye şirketlerinin kurumlar ver
gisi beyannameleri üzerinden tarh olunan Gelir-
ve Kurumlar vergilerinin açıklanması müm
kündür. 

Olayımızda ise inceleme raporuna müsteni
den ve ihbarname esası dairesinde salman ver
gi ve cezalar bahiskonusu olduğundan, yukarı
da mezkûr, 5 nci madde hükmü muvacehesinde 
bu vergi ve cezaların aleniyete dökülmesi kanu
nen mümkün olmadığından başkaca açıklama 
yapılmamıştır. 

Soru Önergesinin 6 ncı maddesinin cevabı: 
2 —• Bu madde ile istenilen bilgiler de yu

karıda sözü edilen kanunun 5 nci maddesinde 
•hükme bağlanan vergi mahremiyetiyle ilgili bu
lunduğundan keza açıklama yapılması mümkün 
olamamıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
ıSadık Tekin Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 

Not: Millet Meclisinin 7. 10. 1971 taHhli 174 
ncü Birleşiminde yayımlanan 7/503 Nolu yazılı so
ru önergesinin cevabına ektir. 

2. —• Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan aksaklıkların- ve 
çelişkilerin Yetki Kanunu ile giderilmesi için çalış-
malar yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ile Millî 

Eğitim Bakanı İsmail Arar'in -yazılı cevaplan 
(7/1067) 

25. 4. 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını müsaadelerinize saygı ile arz 
ederim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

657 ve 1327 sayılı Personel Kanununun ye
niden düzenlenmesini öngören «Yetki Kanunu» 
Tasarısı Millet Meclisi'nden çıkmış bulunmakta
dır. Personel Kanununun eksiklerini, aksaklık
larını ve haksızlıklarını düzeltmek için Hükü-
met'e yetki veren tasarının en kısa zamanda 
kanunlaşacağını ümit ve temenni etmekteyim. 
Bu itibarla kanun yürürlüğe girer girmez", bü
yük haksızlıkların hemen giderilebilmesi için: 

A — Tüm Kamu Personelini İlgilendiren: 
1) Sınıfların kendi bünyesi ile sınıflar ara

sındaki derece dengesizliğinin yeniden gözden 
geçirilmesi, 

2) Kadro, intibak, yan ödeme, derece ve ka
deme terfilerinden doğan haksızlıkların gideril
mesi, 

3) İlk intibaklarda verilmiyen kazanılmış 
hakların verilmesi, 

4) Kadro düşüklüğü yüzünden Sayıştay Ka
rarı ile zarar görenlerin kayıplarının telâfisi, 

5) İlk göreve başlarken öğrenim farkları 
fazlası ile dikkate alındığına göre, ayrıca ter
filerde 3-4-5 yıl ayrılığının kaldırılıp; bütün 
görevlilerin 3 yılda terfi ettirilmesi, 

6) Tekâmül felsefesine ters düşen ve çalış
ma şevkini yok eden tavan sınırının kaldırıl
ması v. b. 

B — Eğitim - Öğretim Sınıfını İlgilendiren : 
1) İlkokul Müdüründen M. Eğitim Müste

şarına kadar bütün yöneticilere, yönetici göre
vi karşılığı ek görev ücreti verilmesi, 

2) Orta dereceli okullarda yaz ve güz döne
mi sınavlarında kaldırılan ders ücretinin öden
meye başlanması, 

3) Branş dışı derslere ücret ödenmesi için, 
meöburî ders saatini doldurma kararının kal
dırılması, 
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4) İlkokullara da ders ücreti ödenmesi, 
5) Kaldırılan eğitim ödeneği yerine yeni bir 

ödenek düzeni getirilmesi, 
6) 1327 Sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile ek 

geçici 2 nci maddesi arasındaki 'çelişikliğin kal
dırılması ve böylece kendisinden 3-6 yıl sonra me
zun olanlarla ayni dereceye intibak ettirilme 
haksızlığının gidelirmesi v. b. 

Düşünülmekte midir ve bu konularla ilgili 
kararname hazırlığına başlanılmış mıdır? Ka
nun yürülüğe girer girmez uygulamaya geçil
mesi için gerekli Malî tedbirler alınmış mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Bümko : 1170010-247 - 11025 

Konu: Uşak Milletvekili 
Sn. Âdil Turan'm yazı
lı soru önergesi Hakkın
da. 

2. 5. 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar Müdürlüğünün 2/5/1972 ta
rihli ve (5752/43317 - 7/1067) sayılı yazısı. 

Uşak Milletvekili Sayın Adil Turan'm ilgi
deki yazılarına ekli olarak gönderilen yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız aşağıda sunul
muştur. 

1327 Sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun uygulamasında or
taya çıkan aksaklıkları gidermek üzere, 1589 
sayılı yetki kanununa istinaden hazırlanan 2 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname tamamlana-
narak, 31/12/1972 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanmış bulunmaktadır. 

Arz olunur. 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
257 

22, 5. 1972 
Millet Meiclisi Başkanlığına 

İlgi: 2. 5. 1972 tarih ve 7/1067-5752/43317 
sayılı yazıları. 

Uşak Milletvekili Adil Turan'm, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan aksaklıkların 

ve çelişkilerin Yetki Kanunu ile giderilmesi için 
çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunumuş-
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Adil Turan'm, Personel 
Kanunu uygulamasından doğan aksaklıkların 
ve çelişkilerin Yetki Kanunu ile giderilmesi için 
çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevaJbımız. 

1 — Sınıf okutan ilkokul müdürleri ile ilk
öğretim müdürlerine, orta ve yüksek dereceli 
okul yöneticilerine yan ödeme yapılması husu
sunda Devlet Personel Dairesine teklifte bu
lunulmuştur. ' 

2 — Orta ve yüksek dereceli okullarda yaz 
ve güz dönemi sınavlarında öğretmenlere, ek 
ders görevi ücreti ödenmesini sağlamak için 
Bakanlar Kurulundan karar alınması hususu, 
Devlet Personel Dairesine intikal ettirilmiştir. 
Maliye Bakanlığa ve Devlet Personel Dairesi ile 
bu konudaki temaslarımız devam etmektedir. 

3 — Bakanlığımız, öğretmenlere aylık kar
şılığında branş dışı ders verilmesinin kanunen 
mümkün olmaması sebebiyle, branş dışı ders
ler için ek ders görevi ücreti ödenmesi gerekti
ği düşüncesindedir. Bu konu, Maliye Bakanlığı
na intikal ettirilmiş olup halli için çalışılmakta
dır. 

4 — İlkokullarda öğretmenlerin ders dışın
da yaptıkları eğitsel çalışmalar karşılığında 
kendilerine ücret ödenmesinin lüzumlu bulun
duğu kanısındayız. 

5 — 443 sayılı Kanunla ödenmekte iken 657 
sayılı Kanunla kaldırılan, İlkokul öğretmenleri 
ödeneğinin verilmesine devam olunması gerek
tiği görüşündeyiz. Bu hususta çalışmalar yapıl
maktadır. 

6 — Her dereceli okul öğretmenlerinin, 657 
sayılı Kanunun 36 nci maddesiyle tespit edilen 
sınıflarının giriş derecesinin altında geçen süre
lerinin değerlendirilerek bugünkü müktesep 
aylık derecelerine eklenmesi Bakanlığımızca 
da gerekli görülmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan 
doğan aksaklıkların giderilmesi için Bakanlar 
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Kurulunca kanun kuvvetinde kararname çık
tığında, Bakanlığımızla ilgili hususlar zamanın
da gerçekleştirilecektir. 

3. — M araş Milletvekili İbrahim Öziürk'ün, 
31 araş ilinde tespit edilen linyit kömür rezervinin 
işletilmesine dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Kemal Demir'in yazılı a vahi 
(7/1441) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan (D. P. 

T.) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 12. 12. 1972 

Maraş Milletvekili 
İbrahim öz t ürk 

'Soru: 
Maraş iline bağlı Elbistan ve Afşin ilçe sı

nırları içinde tesbit edilen geniş linyit kömür 
rezervinin işletilmesi ve kurulacak bir termik 
santraldan elektrik enerjisi üretilmesi, Kalkın
ma Plânında yeralmış bulunmaktadır. 

Ulusal ekonomi ve endüstri üzerinde büyük 
etki yapacak olan bu konuda : 

1 —• Yapılmakta olan çalışmalar hangi nok
talara ulaşmştır? 

2 —• Kömür işletmesi ne gibi yan sanayii da
vet edecektir? Bu konularda yapıları etüdler ve 
çalışmalar nelerdir1? 

3 —• Kömür bölgesine demiryolu, karayolu, 
havayolu ve alanı, boru hattı gibi ulaştırma ör
gütleri düşünülmekte midir? 

4 — Büyük işçi ve istihdam kapasitesi yara
tacak olan işletme bölgesinde şimdiden bir is
kân ve mesken plânlaması ele alınmakta mıdır? 

5 — Keban projesi ile bölgenin irtibatı hu
susundaki hazırlıklar nelerdir? 

T. C. 
Enerji ve Taibiâ Kaymaklar 

©a&adbğı 10 . 5 . 1973 
Enfıorimaisyion, İstatistik ve 

Yayın Dairesi Bakanlığı 
Sayı : 112/Ö53-2/317 

Konu : Maraş Milletvekili İbra-
'himı özjtürık'ün yazılı sıo.ru öaııerge-
m Hk. 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : a)' 'Gteıı. Sek. Kan. Müd. 26 . 12 . 10*72 

gün re 7/1441-7001/611)947 sayılı yazınız. 
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ıb) Başbakanlık Kan. ve Karar. T et. Dai. 
Bşk, 3 . 1 . 1973 gün ve 77-13/38 sayılı yazılan. 

Maıraş Milletvekilli İbrahıilm öztürk tarafın
dan Sayın Başlbakan'a ve Baikanlığıımıza yönel
tilen ve Başbakanlığın, ilgi (b) de kayıtlı yazı
ları ü-zterki'e Sayın Başbakanı adına da Bakanlı-
ğnmızoa cevaplanidınlımaısı tensip olunan, «Ma
raş ilinde tespit edilen linyit kömür rezervimin 
işlıötilimesliıs-'ıne mütedair yapılı soru önergesi ce
vabı ilişikte samulm/uştur 

Bilgilerinizle arz ederim. 
Kemal Demir 

• Enerji ve TaJbiî Kaynaklar 
Balkanı 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, «Ma
raş ilinde tespit edilen linyit kömür rezervinim 
işleltiilmleısi» ne mütedair Sayın Başbakanca ve 
Bakanlığımıza yöneltilen yaızılı sıoru ömıergesd 
cevabıdır. 

Soru : 
Maraş iline bağlı Elbistan ve Afşin ilçe sı

nırları içinde tespit e'dilem gemiş linyit kömür 
rezervinin işletilmelsi ve kurulacak bir teınmıilk 
santralıdan elektrik enerjisi üre/tilımıeisıi, kalkınma1 

plânlında yer alımış bulunmaktadır. 

Ulusal ekonomi ve endüstri üzerinde büyük 
etlki yapacak olan bu konuda : 

Yapılmakta olan çalışmalar hangi noktalara 
ulaş mışltır ? 

Kömür işletilmesi ne gibi yan sanayii darvett 
üdeicekltir. Bu konularda yapılan etüdler ve ça-
hşanalıar neferidir ? 

Kömür bölgösline delmiıryolu, karayolu, ha
va yolu ve alanı, boru halttı gibi ulaştırma ör
gütleri düşünülmekte midir ? 

Büyük işçi ve istihdamı kapaısitıelsi yaratacak 
-ollan işletimle bölgeısıinde şimdiden bir iskân ve 
imeislken plâmlamıaısı ele alınmaktıa mıdır?' 

Keibam projesi ile. bölgenin irtibatı hususun
daki hazırlıklar nelerdir? 

Cevap : 
A - Projenin duıumnu : 
Maraş vilâyetimizin Elbistan ve Afşin ka

balar civarında yapılan eltüt ve sondajlar netice-
ısiınıde, biliınidiği gilbi 3 mıiliyar 225 milyon ton lin
yit kölmürü rezervi tespit edilmişti. 

Bölgede bir açık kömür işletmesi ve istihsal 
olunacak kömürü değerlendireicıek biır Termik 
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ıStataltrad projesini gerejdkleşıtnimıek üzere bu her 
İki projeyi kapsayan bir Müşavir Mühendislik 
Hizımeltrfilari sıözleşmıeısi, Türkiye Elektrik Kuru-
tmnı ilâ FIOHTNER pdfllot firmıası önderliğinde 
Fdidhltlneır - PJheıimlbraum - Sefrelec - Getmaş - Ala
calın firımallaîrı kofnısıonstilyıotonu arasında iımızalam-
imıiş ve 6 Aralık 1971 torihinde fiilen işe b'aişlia-
'mışltıı*. 

Müşavir müfhendiislik hizmietleriıni sözleşmesi 
3 safhayı kapsamaktadır. 

1. Safha : Fizilbilite etütlerine ilişkin avan 
projie raporunun İmzırllaniması safhası, 

2. Safha : Kaltî projie ve şartnamelerin ha-
zırilanıma, teklif istelme ve değerlenidirıme saf
ihası, 

3. ıSafha : Kömür işletmesi için, işletime) 
faaliyeltleriinfe nezaret hliizMietlieri safhası. 

Birimci safha ille ilgili faaliyetler, 4x3ıOO M W 
lıilk elekltırik samltralı ve yılda 20 miilyom ton kö-
ımür istihsalini plânlayan bir aıvaın proje ve ra
porun hazırlamması ile bitirilmiş bulurımıalklta-
dır. 

Katî proje çalışmalarına 10 .1 . 1973 tari-
(hinldıe haşlanılmış 'bulunlmıalkftadur. 

Salha faaliyetlerime ilsie, 1973 yılı baflıaırın-
da başlamlması plânlanmıştır. 

'B - Ulaştıirima Serumu<: 
Elbistan - Afşin Entegre projesinin plânla

man sünede gerçekleıştirilelbilmiesiini sağla/mak 
araıatca ile ve projede en büyük dar boğazı teşkil 
edebileceği cihetle, ağır parçaların Elbistan'a 
nlakli konusu zalmiamımda Türkiye Elektrik Ku
rumu Genel Müdürlüğünce ele alınmıştır. 

İKJoaıu ile ilgili olarak 26 . 7 . 1972 tarihinde! 
Balkanliğıtoiızda Karayolları Genel Mürürlüğü, 
T. C. D. D. Genel Müdürlüğü, TEK Genel- Mü
dürlüğü, Plânlama Teşkilâtı ile diğer ilgildı ku
ruluşların tiemsilcIiflJeri idle birlikte toplantı yapı
larak çözüm yolları araştırılmasına başlanmış 
lOflup nihai durum şudur ; 

a)' Proje ile ilgili ağır parçalarım Mersin 
veya İskenderun. Limanlarından Kapıdere is-
tasiyanuınıa kadar demiryolu ile naklinde aılın-
ırması gerekli tedlbirler D D. Yolları Genel Mü
dürlüğünce <atitüt edilmektedir. 

Ib) D. D. Yolları Genel Müdürlüğü, 1973 
yılı yatırım programıma bu itip ağır parçaların 
tlaşmınıaisına ilmfcân vereeek bir vagonun tetm/ini-
nii ithal ettaıliş bulunmaktadır. 

e); Ağır parçaların proje maihalline en ya
kın demiryolu istasyomundam iş yerine kadar 
nakli için gerekli görülecek standarttaki kara-
'yolluınun yapılması Karayolları Genel Müdürlü
ğünce ele alınmıştır. 

Bu çalışmalar meltic'elsinde ağırlık ve boyuft-
ları belli ağır parçaların Elbistan'a naklinin ke
sin olarak naısıl yapılacağı belirmiş olacaktır. 

C - İslkân Sorunu : 
Bu entegre projede çalışacak kalifiye perso

nelim iskânı içim yapılması gerekli olan yerleşim 
Ikonutlarının yerleri, bölgede demıgeli bir kalkım-
>ma saığlanlmalsı görüşüne dayanarak, Elektrik 
ısaınltıralı için Afşin 1de, kömür tesisleri. için de 
Ellbİstaınlda ayrı birer sitenin kurulması ka
rarlaştırılmış ve TEK yönünden yer tespiti ya
pılmış ve saıtımalınıması işlemine geıçilmişitir. 

Bölgenin geınel iskân plânlaması ke/nusunda 
lilsıe İmar ve iskân Bakanlığı ile temaslarımız 
deıvalm etmektedir. 

D - Kelbaın Projesi ile irtibat Sorunu : 
Keban - Elbistan 380 Kw. enerji nakil hattı 
(1976 da geırçekleştiriilimiek üzere ele allınımış olup, 
konu; henüz etüt 'Safhasında bulunimalktadır. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinde kapatılan Kur'an kurslarına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Mukadder Özie-
kin'in yazılı cevabı (7/1487) 

9 . 1 . 1973 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya'da son iki yıldır kaç tane Kuran 
kursu idarece kapatılmıştır? Bu kursları ismen 
ve gerekçeleri ile açıklayınız? 

2. Gündoğmuş, Barkaya ve Karamanlar 
kurslarını kapatan idareciler vatandaşların mü
racaatlarında görülen lüzum üzerine deyip 
Kuran kursuna yardım eden müslümanlarla is
tiskal ettikleri doğru mudur? 

3. Balkaya ve Kahramanlar Kur'an kursla
rında ne gibi kanunsuzluk tespit edilmiştir? 

4. özellikle Kur'an kurslarına ve milliyet
çilere karşı idaredeki taraf tutma ve baskı ha
vasından bir fayda beklenmekte midir? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 30 .4 .1973 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Genel Güvenlik 

Şube : Aşırı ve Bölücü 
Akımlar (B) 

Konu : İhsan Ataöv'ün önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 13 .1 .1973 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7209/52938 - 7/1487 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv ta
rafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önerge
sinde ileri sürülen hususlar tetkik olunmuş ve 
neticesi aşağıdaki madelere dercedilmiştir. 

Kur' an kursları 17 Ekim 1971 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren «Kur'an 
kursları hakkındaki Yönetmenlik» hükümlerine 
göre Diyanet İşleri Başkanlığının izniyle açıl
maktadır. Bâzı yerlerde bu yönetmenlik esasla
rına aykırı olarak, gizli Kur'an kursları açıldığı 
görülmekte ye bu kurslar kapatılarak ilgilileri 
hakkında kanunî işlem yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak : 
1. Antalya ilinde son iki yıl içinde Balkaya 

ve Karamanlar köylerinde gerekli izni almadan 
faaliyet gösterdikleri tespit edilen iki Kur'an 
kursunun kapatıldığı, 

2. Balkaya ve Karamanlar Kur'an kursla
rının kapatılmasiyle ilgili olarak vatandaşlarca 
yapılan müracaatların cevaplandırılarak, kapat
ma nedenlerinin kurs yöneticilerine anlatıldığı, 

3. İzinsiz olarak açılıp faaliyette bulunduk
ları için kapatılan Balkaya ve Karamanlar köy
leri Kur'an kurslarında; 17 Ekim 1971 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
«Kur'an kursları hakkındaki Yönetmenlik» hü
kümlerine aykırı olarak yatılı öğrenim yapıldı
ğı, kimler tarafından görevlendirildikleri bilin
meyen ve reşit olmayan kimselerin öğretici ola
rak çalıştırıldıklarının tespit edilmiş olduğu an
laşılmıştır. 

Arz ederim. 
Mukader öztekin 

İçişleri Bakanı 

5. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın bâzı ilçelerinde Ocak ayı içerisinde 
don yüzünden üreticinin uğradığı zararlara dair 

soru önergesi ve Tarım Bakanı Ahmet Nusret 
Tuna'nın yazılı cevabı (7/1504) 

24 . 1 . 1973 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Ocak 1973 ayı içerisinde Antalya'nın Kum
luca ilçesi ve köylerinde turfanda sebzelerde don 
yüzünden ne miktar zarar olmuştur? 

2. Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin muz ve 
narenciye mahsullerinde don ve soğuktan uğra
dıkları zarar miktarı nedir? 

3. Meydana gelen bu zararlar karşısında 
vatandaşların borç tecili ve yeni kredi ile im
kâna kavuşturulması, için ne tedbir alınmıştır? 

4. Don felâketi vukuunda ilgililer ekim sa
halarını taramış zarar, ziyan tespiti yapmış mı
dır? Yapılmamış ise çiftçinin durumu ne olacak, 
ona nasıl el uzatılacaktır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 7 .5 .1973 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 77 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 1.1973 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7269/53416 sayılı yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün 
Antalya'nın bâzı ilçelerinde Ocak ayı içerisinde 
don yüzünden üreticinin uğradığı zarara dair 
yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak 
eklice sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Nusret Tuna 
Tarım Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün 
don yüzünden üreticinin uğradığı zarara dair 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevap. 

1. Ocak 1973 ayı içerisinde Kumluca ilçesi
nin Yenice, Beykonak, Beşikçi, Sarıcasu, Hacı-
veliler, Toptaş, Salur, Erentepe ve Hızırkâhya 
köylerinde dondan mütevellit turfanda sebze
lerde % 52 - 90 hasar görülmüştür. 

2. Alanya ilçesinde dondan" muz % 30, tur
fanda sebzeler % 30 ve narenciyeler ise % 10 
zarar görmüştür. 
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Gazipaşa ilçesinde bulunan 250 000 muz oca
ğından bir kısmı, Kâhyalar, Merkez, Beyrebu-
cak, Çobanlar ve Yakacık köylerindeki 30 000 
ocak muzdan 40 000 dalı donmuş olup zarar 
oranı % 30'un altındadır, iki adet cam serada 
yetiştirilen sebzelerde dondan % 100 zarar gö
rülmüştür. 

3. Zarara uğrayan çiftçilerin durumları 
3202 sayılı Kanuna göre mahallî T. C. Ziraat 
Bankalarına intikal ettirilmiş ve çiftçinin mağ-
duriyetininin önlenmesi cihetine gidilmiştir. 

4. Don felâket vukuunda mahallî ekipler 
marifetiyle ekim sahaları taranmış, zarar mik
tarları tespiti yapılmış, gelecek yıllarda zararın 
olmaması bakımından gerekli tavsiyeler yapıl
mıştır. 

Seralarda zarar gören bitkiler biber ve pat
lıcan fideleridir. Bitkiler hasar tarihinde fide-
cik halinde olduğundan don ısıtılması zor olan 
plâstik seralarda vukua gelmiştir. Donan fide
lerin yerine müstahsil yeni fide dikmek sure
tiyle bu zararı kapatmış bulunmaktadır. Bu ne
denle bu mevzuda her hangi bir tedbir gerek
mediği mahallen yapılan tetkikten anlaşılmıştır. 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'-
ın, Anflaya ilindeki ambalaj sandığı fahrikasın-
daki sandıkların çürüdüğüne dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/1570) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla dilerim. 

1 . 3 . 1973 
Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpmar 

1. Antalya'da Orman Bakanlığına bağlı 
ambalaj sandığı fabrikasında 550 000 adet amba
laj sandığının, depolar kifayet etmediği için yağ
mur altında çürümekte olduğunu gördüm. 550 000 
adet ambalaj sandıkların değeri 2 500 000 TL. 
değerinde olduğu söylenmektedir. 

2. Bu sandıkların İran, İsrail ve Lübnan iş 
adamları tarafından satmalmmak istedikleri 
halde, ihracına müsaade edilmediği doğru mudur? 

3. Doğru ise sebebi nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 27 . 3 . 1973 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19 - 322.772.70 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 3 . 1973 tarih ve 7492 - 55772 - 7/1570 

sayılı yazınız ve eki. 
İlgide kayıtlı yazıları ile Makanlığımızca ce

vaplandırılması uygun görülen Ankara Mili et
kili Osman Soğukpmar'm «Antalya ilindeki 
Ambalaj Sandığı Fabrikasında bulunan sandık
ların çürüdüğüne» dair yazılı soru önergesi hak
kında Bakanlığımız görüşü iki nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Osman Soğnkpmar'm 
Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabrikasm-
daki sandıkların çürüdüğüne dair soru önergesi 
cevabıdır. 

Antalya'da Orman Bakanlığına bağlı amba
laj sandığı fabrikasında imal edilen ve yaş mey
ve ve sebze ihracatında mal prevantasyonuna el
verişli nitelikteki sandıkların ihracatçılarımız 
tarafından kullanılmasını temin maksadiyle Ba
kanlığımızca ilgili ihracatçı kuruluşlara gerekli 
telkin ve uyarmalarda bulunulmuş olmasına rağ
men, adı geçen fabrikada imal edilen sandıkla
rın satış fiyatının yüksek bulunması nedeniyle 
ihracatçılarla fabrika arasında bir anlaşma ze
minine imkân bulunamamıştır. 

Diğer traftan, orman ürünlerine İhraç gücü 
kazandırılmasına dair 7/4624 sayılı Kararname
de ambalaj sandığı irhacatmda % 25 nispetinde 
vergi iadesi tanınması sebebiyle gerek adı geçen 
fabrikanın ve gerekse özel firmaların bilhassa 
yaş meyve ve sebze ihracatında rakibimiz duru
munda bulunan Lübran ve İsrail'e boş ambalaj 
sandığı ihracettiğini müşahede eden Bakanlığı
mız, 1971 - 1972 ihracat sezanunda iç piyasada 
karşılaşılan ambalaj sandığı sıkıntısını gider
mek, fiyat artışını önlemek için, anılan madde 
ihracatını lisansa tabi tutmuştur. 

Ancak, belirli bir süreyi kapsayan ve yaş 
meyve ve sebze ihracatçılarının ihtiyacını kar-
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şılayabilmek gayesiyle alman bu tedbir, hiçbir 
surette bu madde ihracatının tamamen durdu
rulması anlamına gelmemektedir. 

Kaldı ki, Antalya Ambalaj Sandığı Fabrika-
smca bu konuda Bakanlığımıza her hangi bir 
lisans talebi de intikal etmemiştir. 

Nitekim, mezkûr maddenin lisansa alındığı 
tarihten sonra Antalya'dan bir firmanın Bakan
lığımıza vâki lisans talebi, yaş meyva ve sebze 
ihracatçılarımızın ihtiyacı da gözönünde bulun
durularak tetkik edilmiş ve kısmen is'afı uygun 
görülmüştür. 

Konunun taşıdığı öneme binaen, önümüzde
ki sezon ihracatçılarımızın kolaylıkla ve Batı 
standartlarına uygun evsafta ambalaj sandıkla
rını müsait fiyatlarla temin edebilmeleri gaye
siyle 1973 yılı orman ürünlerine ihraç gücü ka
zandırılmasına dair kararnamede yaş meyve ve 
sebze ile gönderilmek kaydı ile tel dikişli san
dıklar için 1,50 TL. diğer sandıklar için 1,00 TL. 
özel banka hesabından ödeme yapılacağı öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, söz konusu kararnamede öngö
rülen ödemelerin gerçekleşmesi halinde adı ge
çen fabrikada imal edilen ve fabrika kapasitesi 
oranında satılamayacağı ambalaj sandıklarının ih
racatımızı da olumlu yönde etkileyecek şekilde sa
tış olanaklarına erişeceği mütalâa edilmektedir.'* 

7. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar' 
m, Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabrikasının 
durumuna dair soru önergesi ve Orman Bakanı 
Selâhattin İnal'ın yazılı cevabı (7/1571) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Orman Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla dilerim. 

1 .3 .1973 
Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpınar 

1. — Antalya'da çalışmakta olan ambalaj 
sandığı fabrikanızda 550 000 adet ambalaj sandı
ğının yağmur altında çürümeye terkedilmiş oldu
ğunu gördüm, 

Değeri 2 500 000 TL. olan bu millî servetin 
korunması için bir tedbir düşünmediniz mi? 

2. — İran, İsrail ve Lübnan iş adamlarının al
mak istemelerine rağmen, Ticaret Bakanlığı ta
rafından ihracına müsaade edilmediği doğru mu
dur? 

3. — Bu fabrika 2 vardiye ile çalışma imkâ* 
nma sahip olmasına rağmen, tek vardiye ile ça
lışmaktadır. Çift vardiyeli çalışmaya geçtiği tak
dirde dahi, imal edilecek bu sandıkların yuka
rıda isimleri geçen devletlerin taleplerini karşı
layamayacağı doğrumudur? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 01.455 28 . 3 .1973 
Konu : Osman Soğukpınar'm yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 .3 .1973 tarih ve 7493/55766-7/1571 

sayılı Y. C. 
Ankara Milletvekili Sayın Osman Soğukpı

nar'm, Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabrika
sının durumuna dair Bakanlığımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabî muhtıra, iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Osman Soğukpınar' 
m, Antalya ilindeki ambalaj sandığı fabrikası
na dair 1 . 3 , 1973 tarihli yazılı soru önerge

si ile ilgili cevabî muhtıra : 

1. — Antalya Ambalaj Fabrikamızda 550 000 
sandık birikimi normal işletme düzenimizin bir 
neticesi değildir. Ekim/1972 ayı sonlarında satı
şını yaptığımız 263 000 adet sandığın, aralık ayı 
sonlarına kadar taleplerine istinaden verilen müd
dete rağmen alıcısının bedelini yatırmayıp almak
tan vazgeçmesi sebebi ile stok miktarı artmıştır. 
Elimizde olmayan bu durum karşısında bir mik
tar sandığın, kapalı hangarımızın dolması nede
ni ile a'çığa istif etme mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. Açıktaki sandıklarda çürüme mevzuubahis 
değildir. Çünkü bu sandıklar son 2 - 3 aylık ima-
lâtımızdır. Ancak istiflerin dış kısmına isabet 
eden sandık aksamının renginde hafif kararmalar 
mevcuttur. Bu renk değişikliğinin sandığın mu
kavemetine bir etkisi yoktur. 

Bakanlığımız; elimizde olmayan sebeplerle 
böyle stok birikimlerine karşı bir tedbir almak 
üzere 1973 yılı için bu fabrikamıza ilâve kapalı 
hangar yapmayı planlamıştır. Yakında inşaatına 
geçilecektir. 
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2. — Memleketimizde yegâne tel dikişli amba
laj sandığı imal eden Antalya Fabrikamızın ku
ruluş sebeplerinden en önemlisi, memleketimizden 
ihraç edilecek yaş meyve ve sebzelerin kaliteli 
ambalajlarla şevkini temin idi. İhracatla birinci 
derecede ilgili bulunan Ticaret Bakanlığı da bu 
gayenin gerçekleştirilmesi çabası içinde boş san
dık ihracatını, 15 Eylül 1972 tarih ve 14307 sa
yılı Resmî Gazetede ilân edilen 72/20 No. lu sir
külerle, lisansa bağlamış bulunmaktadır. 

1972 yılında 1 067 676 adet sandık imalâtımı
za karşı 936 197 adet satış yapılmıştır ki bunun 
436 800 adedi İsrail'e yapılan ihracatı teşkil et
mektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi iç satışla
rımızdan 263 000 adet sandık, alıcısının vazgeç
mesi ile elimizde kalmıştır. 

1972 yılında ne İran ve ne de Lübnan iş 
adamlarından sandık talebi gelmemiştir. Yalnız 
İsrail'de bir firma 18 . 6 . 1972 tarihli mektubu 
ile 430 000 sandık istemiş ve fakat o zaman sto
kumuzda bulunmadığı için kendilerine olumlu ce
vap verilememiştir. 1973 yılı Ocak ayında İran' 
dan bir şahıs telgrafla, Tahran CİF teslimi, ne 
cins ve eb'atta olduğu bilinmeyen, 200 000 adet 
sandık talebinde bulunmuş ise de telgrafmdaki 
adrese verilen cevabımız maalesef bulunamadığı 
gerekçesi ile geri gelmiştir. Mart/1973 ayı ortala
rında memleketimize gelen Lübnanlı bir iş adamı 
ile yetkililerimiz arasında yapılan görüşmede 2 
milyon adet elma sandığı talebi ile karşılaşılmış 
ve firmadan bu talebin ve şartların resmen inti
kal ettirilmesi istenmiştir. 

Narenciye ihracat mevsiminin sonuna gelin
miş olması sebebi ile, Ticaret Bakanlığı ile temas 
edilerek, 500 000 adet boş sandık ihracatı için dış 
alıcı firmalardan fiyat teklifleri istenmiş ve tek
liflerin 26 . 3 . 1973 tarihine kadar verilmesi öne
rilmiştir. 

3. — İran, Lübnan ve İsrail'in sandık ihtiyacı 
ve ithal ettikleri sandık miktarı hakkına katî bil
gi mevcut olmamakla beraber (Yukarıda bahse
dildiği gibi fabrika iç piyasaya dönük çalışma esa
sına göre kurulduğundan dış piyasa için detaylı 
etüd yaptırılmamıştır.) Kereste ihracatı dolayısı 
ile yaptığımız temaslarda (İran hariç) bâzı bil
giler edinilmiştir. Bu bilgiler, fiyat imkânları mü
sait olduğu takdirde, fabrika mamullerinin iç pi

yasa ihtiyacından fazlasının ihraç edilebileceğini 
göstermektedir. 20 . 3 . 1973 

Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürü Y. 

Genel Müdür Muavini 
Bahattin Ayık 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yıhnaz'ın bir kı
sım öğretmenlerin görevlerinden alınarak mağ
dur duruma dü§ürüldüklerine dair soru önerge
si ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabı (7/1572) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Aşağıda isimleri yazılı öğretmenler öğretim 
yılı ortasında görevlerinden alınarak veya gö
revlerinden ayrılmak zorunluğunda bırakılarak 
hizmetten alıkonarak mağdur duruma düşürül
müşlerdir. 

Bu işlemlerin gerekçeleri nelerdir. 
1. — Yılmaz Canka : İstifa etmiştir. 
2. — Şencan Yaman : İstifa etmiştir. 
3. — Necati Erbey : İstifa etmiş, fabrikada 

işçidir. 
4. — Kâzım Özkan : İstifa etmiştir. 
5. —• Emin Ersöz : Görev yeri değiştirilmiştir. 
6. — Cengiz İlkıran : Görev yeri değiştiril

miştir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 177 ^ 30 . 3.1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 3 .1973 tarih ve 7494/55774-7/1572 

sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, bir kısım öğ

retmenlerin görevlerinden alınarak mağdur du
ruma düşürüldüklerine dair yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 
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İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, bir kısım öğ
retmenlerin görevlerinden alınarak mağdur du
ruma düşürüldüklerine dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız. 
Önergede isimleri geçen öğretmenlerden Neca

ti Erbey, İçel - Tarsus Sanat Enstitüsü Ağaçişle-
ri Atelyesi Öğretmeni iken Bakanlığımıza gön
derdiği 9 .9 .1972 tarihli dilekçesinde aldığı ma
aşla geçinemediğinden, daha iyi şartlarla iş bul
duğundan bahisle görevinden istifa ettiğini bil
dirmiş ve bunun üzerine gereği yapılmıştır. 

Diğer öğretmenlerin ise orta dereceli okulla
rımız kayıtlarında isimlerine rastlamlamamıştır. 

Bilindiği gibi, ilkokullarda görevli öğretmen
lerin dosyaları valiliklerce tutulmaktadır. 

Bu itibarla, bu öğretmenler hakkında ne gibi 
bir işlemin yapıldığının araştırılabilmesi için gö
rev yerlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Milî Eğitim Bakanı 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yilmaz'ın İstik
lâl Madalyası almak için müracaat edeyi kişilerin 
durumlarına dair soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/1573) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Kurtuluş Savaşma katılarak tarihe intikal et
miş, çok şerefli hizmetler gören birtakım kahra
manların İstiklâl Madalyaları ve şeref aylıkları 
işlemlerinin gecikmesi nedeniyle sonuç.lanamamış-
tır. Ömürlerinin sonlarını yaşayan bu insanların 
doğal haklarının verilmesi konusunda sanırım ki 
Bakanlık titiz bir çalışmanın içerisindedir. An
cak, aşağıda isim ve özellikleri yazılı kahraman
lar hâlâ beklemektedir. Bu konuda alman ne
ticelerin isim, özellik ve gerekçeleri nelerdir! 

Adı, Soyadı 

Halil Erdoğan 
Mehmet Aydan 
Mehmet İn 
Mahmut Ünal 
Ahmet Kantar 
Veli Işık 

As. Şb. ve Dairesi : 

Silifke - Adana 
Gülnar - Adana 
Gülnar - Adana 
Tarsus - Adana 
Gülnar - Adana 
Silifke - Adana 

Süleyman Bağyeri - Gazi maaşı alıyorken ke
sikli. Silifke - Adana 

Muharrem Biçer .Şarkışla - Sivas 
1309 Doğ. Süleyman oğlu 
1314 Doğ. 
1317 Doğ. (Dosya' 68317) 
1319 Doğ. 
1311 Doğ. (Askerlik Şube Bşk. lığı Per. 4063 
-796-71-18) 
1315 - Şarkışla (4063-7212-72) 

T. C. 
Millî Savunma 

Bakanlığı 
ASAL : 4063.1-550-73 

MADALYA (İdarî/9a) 
-100132 30 . 3 . 1973 

Konu : İstiklâl Madalyası. 

Çetin Yılmaz 
İçel Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının' 7.3.1973 

gün ve 7495/55773 7/1573 sayılı yazısı. 
İlgi ekinde gönderilen soru önergesinde du

rumları sorulan şahısların evrakının işlem saf
hası aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 
1. Halil Erdoğan (Silifke - Adana) : Madalya 

şubesinde kaydına rastlanılamamış olup as
kerlik dairesinden durumu sorulmuştur. 

2. Mehmet Aydan (Gülnar - Adana) : 90629 -
inhası red edilmiş, 
Sebebi : Şahsın künye kaydında duhul tari
hi yoktur, nüfus cüzdanı da şubece doldurul
muştur. Nüfus cüzdanının hangi kayıtlardan 
doldurulduğu, şahıs 9.9.1338 tarihinden evvel 
duhul ettiğini resmî belgelerle tevsik edeme
diği takdirde madalya alamaz. 

3. Mehmet İn (Gülnar - Adana) : 98317 - İn
hası red edilmiş. 
Sebebi : Şahsın künye kaydı yok 3.7.1942 ta
rihinde doldurulan nüfus cüzdanından inha
sı tanzim edilmiştir. Nüfus cüzdanı hangi 
kayıtlara göre doldurulmuşsa künye kaydı
nın gönderilmesi aksi takdirde şahıs millî or
dudaki hizmetini resmî belgelerle tevsik ede
mediği takdirde madalya alamaz. 
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4. Mehmet Ünal (Tarsus - Adana) : 89463 -
İnhası red edilmiş. 
Sebebi : Hizmet gördüğü birlik milis kuv
vetlerine dahildir. Bağlı olduğu alay ve tüme
nin harip tarihinden ve Tire Askerlik Arşi
vinden sorularak bildirilmesini aksi takdirde 
Kuvayi Milliyeci ise 977 sayılı kanuna göre 
1 Kasım 1926 tarihine kadar müracaat etme
diği için madalya alamayacağı, 

5. Ahmet Kantar (Gülnar - Adana) - Karaisa
lı - : Askeralma D. Bşk. lığının 6.12.1972 
gün ve ASAL: 4063-4a-711-72 Madalya (Ka
rarname) 97561 sayılı yazı ile şahsa tanzim 
edilen madalya vesikası Adana Askerlik D. 
Bşk. na gönderilmiştir. 

6. Veli Işık (Silifke - Adana) : 86611 - İnhası 
red edilmiş. 
Sebebi : Şahsın hizmet gördüğü birliği resmî 
belgelerle tevsik ettiği takdirde madalya alır 
aksi halde alamaz. 

7. Süleyman Bağyeri (Silifke - Adana) : Tek
rar tetkik neticesi durumunda sakıncası gö
rülmediğinden 102935 numaralı madalya ve
sikası iade edilmiştir. 

8. Muharrem Biçer (Şarkışla - Sivas) : Asker
alma D. Bşk. lığının 22.2.1973 gün ve ASAL: 
4063.4a-74-72 Madalya (Kararname) 98892 
sayılı yazı ile şahsa tanzim edilmiş olan ma
dalya vesikası Sivas Askerlik D. Bşk. lığına 
gönderilmiştir. 

10. '— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinin Hisarönü kö
yünde oturan vatandaşların toprak sorununa dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın 
yazılı cevabı (7/1575) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 5 .3 .1973 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinin Hisarönü 
köyünün bugünlerde basınımızda Cumhuriyet'e 
Mektuplar sütununda ve en son olarak da 1 Mart 
1973 tarihli Hürriyet'in Okuyucu sütununda 
köylü vatandaşları toprak sorunu adı altında şi
kâyetleri yer almıştır. Mahallî ağaların baskısıy
la kadimdenberi köylülerin zilletliğinde bulunan 

toprakların zorla ellerinden alınmaya teşebbüs 
edildiği ve bu hususta da mahallî mülkiye âmir
lerin baskısının yapıldığı iddia edilmektedir. Bu 
yönden : 

1. — Hisarönü köy halkının kadimden beri 
oturduğu ve işlediği topraklar üzerinde herhangi 
bir ağa ve mahallî mülkiye amirliğinin baskısı 
hususunda Bakanlığınıza şikâyetler olmuş mu
dur? 

2. — Mahallî mülkiye âmirinin emriyle adı 
geçen köylülere baskı yapıldığı ve ellerinden ara
zilerinin alınması hususunda teşebbüse geçildiği 
ve bu yüzden adı geçen köy ihtiyar heyetinin isti 
fa ettiği doğru mudur? 

3. — Dedelerinden kalma ve zilliyetliğini öte
den beri kullanan bu köylülere hangi sebeple bas
kı yapılmakta ve neye müsteniden arazileri elle
rinden alınmak istenmektedir. Bu hususta Ba
kanlığınızın bilgisi nedir? Muayyen kişilerin kur
duğu turistik şirketin tesisleri için köy halkının 
arazilerinin baskıyla ellerinden alınması hususun
daki iddialar ne derece doğrudur, doğru ise ne 
gibi tedbir alınmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
3. Daire Mua. 

Şb. Md. : 631.(73). 
802.1/7812 26 . 3 . 1973 

Konu : Soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 .3 .1973 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7504/55906/7/1575 sayılı 
yazınız. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm ta
rafımdan cevaplandırılması istemiyle Başkanlığı
nıza verdiği, Muğla ili Marmaris ilçesi Hisarönü 
köyündeki tapulama çalışmalarına ilişkin soru 
önergesi incelenmiş ve cevaplarımız aşağıda be
lirtilmiştir : 

1. — Muğla ili Marmaris ilçesi Hisarönü kö-
vü halkından bâzı kişilerin Bakanlığımıza gön
derdikleri şikâyet dilekçeleri, köylerinde faaliyet
te bulunan tapulama ekiplerinin işlemleriyle il
gili olması nedeniyle Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne gönderilmiş ve sözü edilen Genel Mü
dürlükçe yaptırılan inceleme sonunda, şikâyet ko
nusu işlemlerde bir kanunsuzluk veya usulsüzlük 
olmadığı sonucuna varıldığı öğrenilmiştir. 
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2. — Adı geçen köy muhtar ve ihtiyar mec
lisinin, köylerine ait tapu tasdik tutanaklarının 
askı ve ilânını yapmaktan imtina etmeleri ve 
Tapulama Müdürlüğünün başvurması üzerine, as
kı işi için mahalline gönderilen görevlilere fiilî 
mukavemette bulunulması karşısında suçluları 
hakkında kanunî işlem yapıldığı; 

Bu arada, askı ve ilan işini geciktirmek ama-
cıyle istifa yoluna giden muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyelerinin bu davranışlarının Marmaris Kay
makamlığınca önlenmek istendiği, ancak adı ge
çenlerin ısrarları karşısında, istifa durumunun 
İlçe Seçim Kuruluna bildirildiği, anlaşılmıştır. 

3. — 766 sayılı Tapulama Kanununun 26 ncı 
maddesi uyarınca mahallen yapılması gereken as
kı ve ilân işlemini yapmaktan imtina eden Hi-
sarönü Muhtar ve İhtiyar Meclisine, yine sözü 
edilen Kanunun 80 nci maddesine dayanılarak 
askı işlemini yapmalarının istenmesi dışında, mül
kî idare amirlerince baskı yapıldığına dair, Ba
kanlığımıza herhangi bir şikâyette bulunulmadığı 
da anlaşılmış bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

11. — TIrfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Sive
rek emniyet âmirinin öldürülmesi olayı ile ilgili 
olarak tutuklanan gazetecinin dövüldüğüne dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakam Ferit Kubat'ın 
yazılı cevabı (7/1576) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını tavassutunuzu 
saygı ile arz ve rica ederim. 5 .3 .1973 

Urfa Milletvekili 
Necati Aksoy 

Birkaç gün önce Siverek Emniyet Âmiri
nin öldürülmesi olayı ile ilişkisi olduğundan do
layı, Siverek'te intişar eden İrfan Gazetesi ya
zarlarından Selâhattin Timur tutuklanmıştır. 

İlk tahkikat sırasında Selâhattin Timur polis 
ve jandarmalar tarafından kıyasıya dövüldüğü 
Diyarbakır Hastnesinden alman yedi günlük ra
porla da tevsik edilmiştir, şimdi aldığım bir ha
berde gazeteci Selâhattin Timur'un komaya girdi
ği ve hayatının tehlikede olduğu öğrenilmiştir. 

Dayak atanlar hakkında ne gibi bir işlem ya
pıldığının bildirilmesini saygılarımla rica ediyo
rum. 

14 . 5 . 1973 0 : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 9 . 4 . 1973 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : 3. B. 3/087258 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10. 3 . 1973 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7509/55026 7/1576 sayılı 
yazıya. 

Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy'un Sive
rek Emniyet Âmirinin öldürülmesi olayı ile ilgisi 
nedeniyle tutuklanan gazetecinin dövüldüğüne 
dair Bakanlığıma yönelttiği 5 .3 .1973 tarihli ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve cevabımız aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Siverek Emniyet Âmirini öldürmekten sanık 
Ramazan Marangoz'un Cumhuriyet Savcısı tara
fından alman ifadesinde kendisini suçu işlemeye, 
Avukat Serhat Bucak ve Selâhattin Timur'un az
mettirdiklerini söylemesi üzerine adı geçen şahıs
lar hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ve Se
lâhattin Timur'un bu nedenle tutuklandığı öğ
renilmiştir. 

Olaya başından itibaren Cumhuriyet Savcılı
ğınca el konulmuş, soruşturmanın bizzat Cumhu
riyet Savcısı tarafından yürütülmüş olması ve 
idarî makamların soruşturma ile bir ilgilerinin 
bulunmaması nedeniyle konu Bakanlığımızı ilgi
lendirmemektedir. Selâhattin Timur'un kardeşi 
tarafından telle yapılan şikâyetler üzerine konu
nun adlî yönden Adalet Bakanlığı müfettişlerin
ce incelenip soruşturulmakta olduğu öğrenilmiş
tir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

12. •— Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın, 
Devlet memurları ile ilgili Kanun Hükmündeki 
Kararnameye dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftiioğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1577) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sayın Başbakandan aşağıdaki sorumun yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim. 5 .3 .1973 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona 
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30 Aralık 1972 tarih ve 14407 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan Kanun Hükmündeki Karar
namenin intibak işlemlerini yapacak merci, baş
lıklı ek geçici madde 45 : 

(Bu kanun hükümlerine göre yapılacak inti
bakların genel esasları Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesince Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin yürürlük tarihinden itibaren bir ay 
içinde, birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tes
pit edilir. İntibaklar bu yönetmelik hükümlerine 
göre kurumlarınca yapılır.) demektedir. 

Kanun hükmündeki kararnamenin Resmî Ga
zete ile yayınlanmasından sonra 2 ayı geçtiği hal
de bu yönetmelik ilgili kurumlara hâlâ verilme
diği için memurların geçmiş hizmetlerinin değer
lendirilmesi ve intibaklarının yapılmasına başla
namamıştır. 

Yüzbinlerce Devlet memuru Haziran 1973 de 
bu Kanun Hükmündeki Kararnameye göre ma
aşlarını alıp alamayacakları endişesi içinde hu
zursuz durumdadırlar. 

Ek geçici madde 45'e göre 1 ay içerisinde çık
ması öngörülen yönetmelik neden geciktirilmiştir 
ve ne zaman yayınlanacaktır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
BÜMKO : 111807-600 

-10326 24 .4 .1973 
Konu : Artvin Milletvekili Sayın 
Mustafa Rona'nın yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğünün 10.3.1973 

tarihli ve 7510/55895-7/1577 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet

kik Dairesi Başkanlığının 14 . 3 .1973 tarihli ve 
77-276/2503 sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Mustafa Rona tara
fından Başbakana yöneltilen ve Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan ya
zılı soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda su
nulmuştur : 

1589 sayılı Yetki Kanununa istinaden hazır
lanan ve 30 .12 .1972 tarihli ve 14407 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanmış bulunan Kanun Kuv
vetindeki Kararnamenin ek geçici 45 nci madde
sine göre hazırlanması gereken yönetmelik, Karar

namenin ilgili hükmü gereğince tamamlanarak 
16 . 2 .1973 tarihli ve 114415-139/4534 sayılı yazı
mızla tetkik için Sayıştay Başkanlığına gönderil
miştir. 

Arz olunur. 
ıS. T. Müftüoğlu 

. Maliye Bakanı 

13. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun' 
un, Adalet Bakanlığı teşkilâtında tazminat ala
mayan cezaevi müdürlerine dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı 
(7/1579) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla rica ederim. 28 . 2 .1973 

İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Dolun 

Bugüne kadar bilfiil mahkemelerde, Temyiz 
Mahkemesinde, Danıştay'da büro işlerinde çalışan 
kâtip, başkâtip ve memurların tazminat aldığı; 
mahkemeelrde hâkimlik yapan hâkime ödenek ve
rildiği ve fakat hâkim olup da mahkemelerle ili
şiği olmayan ve büro hizmetlerined çalışan hâ
kimlerin de bu ödenekten yararlandığı, buna kar
şılık kadrosunda cezaevi müdürü olup da bilfiil 
bu görevi ifa etmeyen ve büro hizmetinde bulu
nan bir memura müdürlük tazminatının verilme
diği, keza mahkemelerde bilfiil görev yapmadıkla
rı 'halde Bakanlıkta görev yapan hâkimlerin de 
ödenek aldığı mevcut uygulamadan anlaşılmakta
dır. 

Yukarda açık örneklerini sunduğum tazminat
la ilgili uygulamadan ortaya, eşitlik ilkesini sar
san bir adaletsizlik çıkmaktadır. 

Bakanlık teşkilâtında feragat örneği vererek 
çalışan ve sayısı 300'ü geçmeyen benzeri perso
nelin de bu tazminattan yararlanmaları için Ba
kanlıkta herhangi bir çalışam var mıdır? Varsa 
bunun şekil ve süresi nedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Özel : 12038 2 1 . 3 .1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 10 . 3 .1973 tarih ve 7516/55965-7/1579 
sayılı yazınız : 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Dolun' 
un Adalet Bakanlığı teşkilâtında tazminat alama-
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yan cezaevi müdürlerine dair yazılı sorusuna ce
vaplarımı arz ediyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yü
rürlüğe girmesinden evvel Adalet Bakanlığı Ce
za ve Tevkif Evleri= Genel Müdürlüğü teşkilâ
tında kadro temininde karşılaşılan zorluklar nede-
niile 5439 sayılı Kanunun 2 nei maddesine gö

re cezaevi müdürleri kısım şefi veya mümeyyiz 
olarak görevlendirilmekte idiler. 

Sözü geçen Kanunun uygulanmasına başlan
masından sonra Genel Müdürlük teşkilâtında gö
revli bütün cezaevi müdürleri Bakanlık merkez 
teşkilâtı kadrosuna dahil edilmek suretiyle uhde
lerinde bulunan cezaevi müdürlüğü sıfatları kal
dırılmış olup 1973 Bütçe Kanununun 22 nci mad
desine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 
kadrolarda istihdamlarına devam edilegelmekte-
dir. 

Devlet Memurları Kanununun kapsamına gi
ren ceza infaz kurumlarındaki müdürlerin iş güç
lüğü zammından faydalandırılmaları 7/4821 sa
yılı kararname ile kabul edilmiş, ancak Bakanlar 
Kurulunun 3 1 . 7 .1971 tarih ve 7/2866 sayılı ka
rarı ile yürürlüğe konulan Yönetmelikte görevin 
fiilen yapılması şartı aranmıştır. 

Bu sebeple; 
Bakanlık teşkilâtında cezaevi müdürü kadro

su ile çalışan personel bulunmadığı gibi, yukarı
da zikredilen mevzuat karşısında fiilen cezaevi 
müdürlüğü görevini ifa etmeyenlere yan ödeme 
tediyesine de imkân görülememiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engizi'n, sa
tılması yasak edilen kitapların resmî makamlar 
tarafından ilân edilmesine dair soru önergesi ve 
Başbakan Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1581) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 9.3.1973 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

Kitapçılarda bâzı yasak kitaplar satılmakta
dır. Kitapçılar yasak olanları bilmediklerinden 
polis ve örfî idare makamlarınca yapılan arama
lar sonunda bu vatandaşlar sorgusuz, sualsiz tu
tuklanmaktadır. 

Yasak kitapların resmî makamlar tarafından 
ilân edilmesi ve ona göre kitapçıların aranması 
hususunda Hükümetçe bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-106/4532 1 1 . 5 .1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 3 .1973 tarih ve 7/1581-7531/56150 

sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in satılması 

vasaklanan kitapların resmî makamlar tarafından 
ilân edilmesine dair yazılı soru önergesinin ceva
bı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, satılması 
yasaklanan kitapların resmî makamlar tarafın

dan ilân edilmesine dair yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından alman 
bilgiye göre : 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci maddesi
ne göre, yabancı memleketlerde çıkan ve Türkiye' 
ye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Kurulu 
Kararıyla menolunan basılmış eserler öncelikle 
vaşak kitap kapsamı içinde mütalâa olunmakta
dır. Bu şekilde yasaklanan basılı eserlerin isim
leri ve basıldıkları yerler, Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile Resmî Gazete'de yayınlandığından, aynı 
maddenin son fıkrası icabı, bunların bilerek yur -
da sokulması, dağıtılması, kısmen veya tamamen 
iktibas edilerek yayınlanması halinde öngörülen 
veya mahkemelerce uygulanan müeyyide anılan 
Kanunun gereği bulunmaktadır. 

Bu itibarla önergede değinilen ve kitapçıların 
yasak olduklarını bilmeden sattıkları basılı eser
lerden dolayı sorgusuz ve sualsiz tutuklanmaları
na ilişkin bulunan hususun varit olmaması ica-
beder. 

Diğer taraftan Türkiye'de basılıp ta memleke
timiz için zararlı görülerek, adlî mercilerce veya 
sıkıyönetim makamlarınca toplattırılmasına ka
rar verilen yayınların isimleri alfabetik listeler 
halinde bütün valiliklere bildirilmekle beraber, bu 
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tür basılı eserlerin de ilânının, uygulamada olum- I 
lu sonuçlar verebileceği düşünüldüğünden, bu ! 
konunun Basın Kanununun tâdili tasarısında çö
zümlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta
dır. 

Naim Talû 
Başbakan 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Küçükyalı Ortaokulu Müdürüne dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in "yazılı cevabı (7/1583) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 15 . 3 .1973 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

•Soru : 
İstanbul, Kartal, Küçükyalı Ortaokulu Müdü

rü Muhlis Balaban hakkında son bir sene içinde | 
halkın şikâyeti üzerine İstanbul Millî Eğitim Mü
dürlüğünce ve Millî Eğitim Bakanlığınca yapı
lan soruşturma evrakı Bakanlığınıza hangi tarih
te ulaşmıştır? Bu evrak ne gibi işlemler görmüş
tür? Bu işlemler sonucunda ne gibi kararlar alın
mıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim 

Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 178 30 . 3 .1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 1 . 3 .1973 tarih ve 7547/56369-7/1583 

sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul 

Küçükyalı Ortaokulu Müdürüne dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul 
Küçükyalı Ortaokulu Müdürüne dair yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız. 
İstanbul Küçükyalı Ortaokulu Müdürü hak

kında vâki şikâyet 27 .1 .1973 tarihinde Bakan
lığımıza intikal etmiş, ileri sürülen hususların 
tahkiki için Teftiş Kuruluna havale edilmiştir. | 

Daha sonra düzenlenen fezlekeyi havi dosya, 
Müdürler Komisyonunda tetkik edilerek adı geçe
nin müdürlük görevinin üzerinden alınarak nak
linin yapılması istenilmiş, bu hususta henüz ka
rar alınmamıştır. 

16. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
1.973 yılı içerisinde Kütahya'da bir üniversite 
veya bâzı fakültelerin açılması hazırlıklarının 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Millî Eği

tim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/1584) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İlişikte sunduğum yazılı soru önergemin İç
tüzük hükümlerine göre Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

27 . 3 . 1973 
Kütahya Milletvekili 

İlhan Ersoy 

İlişiği : 
Mart ayının ilk haftasında, Millî Eğitim Ba

kanı Sayın Sabahattin Özbek tarafından hangi 
illerde yeniden üniversite ve fakülteler açılacağı, 
bir kısmına şimdiden isim bile takılmak sure- • 
tiyle, bir beyanda bulunulmuş ve bu beyan bü
tün basında yer almıştır. 

Adı geçen iller içerisinde Kütahya'nın bulun
maması bütün Kütahyalıları, özellikle bu konu
da sosj^al adaletin, fırsat eşitliğinin gerçekleş
mesini umarak, yüksek öğrenim yapan imkân
larına kavuşmanın ümit ve hayali içinde. yaşa
yan binlerce Kütahyalı fkair genci derin bir te
essüre sevk etmiştir. 

Halbuki, Kütahya'da hiç değilse bir kimya 
ve bir ele maden fakültesinin açılması için yıl
lardan beri gereken ilk etütler ve hazırlıklar ya
pılmış, müspet neticeye varılmış ve hattâ konu 
3 - 4 yıl önce Millî Eğitim Bakanının tasvibine 
sunulacak duruma getirilmişti. 

Bir beldede üniversite veya fakülte açılma
sının, bâzı kriterlere (Bilfarz yeter ölçüde ve 
vasıfta sahaya, binaya, tesislere, lâboratuvar ve 
sair teçhizata, gerekli öğrenciye ve her şeyden 
önce yetkili ve yeterli öğretim üyesine) bağlı 
bulunduğu, ayrıca 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununa göre belli bir prosedüre lüzum göster
diği tarafımdan da bilinmektedir. 
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Ancak, bunların hemen hepsini bünyesinde 
toplayan, mahallî özellikler ve tesisler bakımın
dan yeterli bütün şartları ihtiva eden, yıllarca 
önce kurulmuş ve bu maksatla çalışmalarını 
aralıksız sürdüregelmekte olan bir derneğin bü
tün Kütahyalılarla birlikte ve elele giriştiği 
gayretler sonunda, lüzumundan çok pekçok faz
la arsa sağlanmış şimdilik derhal kullanılabile
cek binaları ve tam teşekküllü lâboratuvarları, 
hattâ bir kısım sosyal tesisleri hazırlanmış bu
lunan Kütahya'da öğretim görevlilerinin başka 
şehirlerden gelmesi gerekenleri için en müsait 
şekilde hava, kara ve demiryolu imkânları ile 
diğer bütün imkânlar sağlanmış, bir kısmı asıl 
bir kısmı da yardımcı öğretim görevlisi olacak 
vasıfta, hemen hepsi en az bir yabancı dil bilen 
(11 Y. Müh. Mimar, 25 Y. Ziraat Müh., 5 Y. 
Elektrik Müh., 11 Y. Makina Müh., 17 Makina 
Müh., 15 Y. înş. Müh., 10 İnş. Müh., 4 Y. Kim
ya Müh., 1 Y. Topografya Müh., 16 Y. Maden 
Müh., 22 Maden Müh., olmak üzere cem'an 135 
mühendis göreve hazır beklemektedir. Bunlar
dan 8 adedi ayrıca master yapmış üniversiteler
de öğretim kadrolarında görev almışlardır. 

Kütahya'da halen 6 lise ve 6 tane de lise se
viyesinde meslek okulu ile 26 ortaokul vardır. 
Sadece 1971 - 1972 yılında bu okullardan Y. öğ
renim görmek üzere 957 öğrenci mezun olmuş
tur. 1970 Gediz depremi dolayısiyle bu raka
mın hakikî miktarın altında olduğu ayrıca te
barüz ettirilmeye değerdir. 

Cumhuriyetin 50. yılını kutlama ile ilgili ka
nun tasarısının Millet Meclisinde Genel Kurul
da 15 . 12 . 1972 ve 12 . 1 . 1973 günlerinde 
yapılan müzakerelerde, yapılan konuşmalar, alı
nan kararlar ve bir kısım arkadaşlarımla bir
likte verdiğim bir önergemin kabulü, sanırım 
bu yolda Sayın Bakanlığa ışık tutacak nitelik
tedir. 

Millî mücadelenin ilk menkıbelerinin altın 
harflerle tarihe yazıldığı Dumlupmar'm da Kü
tahya ilinin sınırları içinde bulunduğu cümlenin 
malûmudur. 

Yukarda açıklanan hususlar muvacehesinde, 
Kütahya'da Dumlupmar Üniversitesinin veya 
hiç değilse bunun nüvesini teşkil edecek bâzı 
fakültelerin 1973 yılı içinde açılması hazırlıkla
rına başlanıp başlanmadığını, hâlâ başlanma-
mışsa ne zaman başlanacağının ve Cumhuriyetin 

50. yılma kadar ikmal edilip edilmeyeceğinin ta
rafıma yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla 
rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 24 . 4 .1973 
Bakanlık Müsteşarlığı 

Sayı : 227 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 .1973 tarih ve 7590/56822 - 7/1584 

sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 1973 

yılı içerisinde Kütahya'da bir üniversite veya 
bâzı fakültelerin açılması hazırlıklarının olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 1973 
yılı içerisinde Kütahya'da bir üniversite veya 
bâzı fakültelerin açılması hazırlıklarının olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız. 

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö
rüşülmekte olan «Üniversiteler kanunu tasarısı» 
nda yeni kurulacak üniversite ve fakültelerle 
ilgili yeni bâzı esaslar getirilmekte olduğundan 
bundan böyle vâki olacak üniversite kurma ve
ya fakülte açma teklifleri, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının öngördüğü şekil ile Üniver
siteler Kanununun getireceği esaslara göre de
ğerlendirilecektir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

17. — Kütahya Milletvekili likan Ersoy'un, 
Kütahya iline bağlı Alayunt köyü ortaokulunun 
1973 yılında açılıp- açılmayacağına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'-
in yazılı cevabı (7/1585) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İlişikte sunduğum Kütahya iline bağlı Ala

yunt Ortaokulu ile ilgili yazılı soru önergemin 
İçtüzük hükümlerine göre, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygıyle arz ederim. 

27 . 3 . 1973 
Kütahya Milletvekili 

İlhan Ersoy 
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ilişiği :' 
Kütahya iline bağlı olup, Uluköy civarında 

(Zığra, Ikizhöyük, Siner, Ağaçköy, Çayca, Sö
ğüt, Kırgılı, Uluköy, Bayramşah, İnli, Çoban
lar, Bayat, Kozluca, Çubukiçi, Büyüksaka, Kü-
çüksaka, Gedikoğlu, Selâmsız, Akçamesçit, Mu-
hatboğazı, Ürünlü, Kaynarca, Akoluk ve daha) 
birçok köyün bulunduğu, merkezî durumdaki 
(Alanyunt) ta fakir köylüler birleşerek ve ara-
lramda bir de dernek kurmak suretiyle, okuma 
imkânlarından mahrum köy çocuklarına bu im
kânı verecek ve esasen devletin görevleri ara
sında bulunmasına rağmen, bütün varlarını ve 
güçlerini bir araya toplayarak bir an önce bir 
ortaokula kavuşmanın şevk ve heyecanı içerisin
de, 2 yıl önce okul binalarını, normlara uygun 
şekilde inşa ve ikmal etmişlerdir. Kütahya Va-
liğince Alayunt ortaokulunun geçen yıl açılması 
talebine ve tarafımızdan yapılan çeşitli müra
caatlara rağmen hâlâ açılmamış bulunan bu or
taokulun, köylülerce daha şimdiden kendisine 
verdikleri (Cumhuriyet Ortaokulu) adiyle 1973 
yılında açılıp açılmayacağının tarafıma yazılı 
olarak bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
Mîlli Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 228 

24 . 4 .1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 .1973 tarih ve 7591 - 7756824/1585 

sayılı yazıları. 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 

Kütahya iline bağlı Alayunt ilçesi ortaokulunun 
1973 yılında açılıp açılmayacağına dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, Kütah
ya iline bağlı Alayunt ilçesi ortaokulunun 1973 
yılında açılıp açılmayacağına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

Okul açılması istenen yerlerin merkez ve çev
re nüfusları, okulu besleyecek alt okullardaki 
öğrenci sayısı ve bina durumları hakkında bil
gileri havi okul açma teklifleri, 1973 - 1974 öğ
retim yılı okul açma programlarının hazırlanma

sında dikkate alınmak üzere, valiliklerden isten
miştir. 

Diğer taraftan, Alayunt Köyü Ortaokul Yap
tırma ve Yaşatma Derneği, vatandaşlarca bir or
taokul binası yaptırıldığını belirterek 1973 - 1974 
öğretim yılında ortaokul açılması için Bakanlığı
mıza müracaatta bulunmuştur. 

Kütahya Valiliğinin göndereceği bilgiler ışı
ğında adı geçen köyde, 1973 - 1974 öğretim yılın
da, ortaokul açılması konusu incelenerek değer
lendirilecektir. 

18. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Sa
rıgöl - Yukarı Koçaklar köyünden bâzı şahısla
rın, Sarıgöl Kaymakamı emri ile karakolda dö
vüldükleri iddialarına dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/1588) 

30 . 3 . 1973 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Sarıgöl - Yukarı Koçaklar köyü halkından 
Mustafa Kılıf, Ahmet Sarı, Ali Eriş, Musa Da-
mad, Çetin Cmat, Mehmet Çizen, Turgut Reis 
adlı vatandaşlar teberru toplama nedeni ile Sa
rıgöl Kaymakamı emri ile jandarma karakoluna 
toplanarak orada kendilerine küfredildiğini ve 
dövüldüklerini iddia etmektedirler. 

1. Olay doğru mudur? 
2. Olay doğru ise sorumlular hakkında ne 

gibi işlem yapılmıştır?. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 25 . 4 .1973 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İSTH : 7503.2-73/ 
Em. ve Asyş. Ş. 1. Ks, 

Konu : Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un yazılı soru önergesinin cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 5 . 4 . 1973 tarih ve 
7615/57013 - 7/1588 sayılı yazısı. 
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Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
Bakanlığımıza yöneltilen Sarıgöl ilçesi Yukan-
koçlar köyü halkından altı kişinin Kaymakam
lığın emri ile jandarma karakoluna celbedilip 
dövüldükleri hususundaki yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. Konunun tahkiki için Manisa Valiliğine 
20 . 4 . 1973 gün ve Isth : 7503 - 4 - 73/ Em. ve 
Asyş. Ş. 1. Ks. sayılı yazı ile gerekli emir veril
miştir. 

2. Tahkikat sonunda suçu sabit olanlar hak
kında kanunî gereği yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Mukadder öztekin 

İçişleri Bakanı 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi Çopraşık köyünden , 
bir şahsın evine tecavüz edildiği iddiasına dair ! 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Hayri Mumcu- l 

oğlu ile İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in ya
zılı cevapları (7/1589) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Adalet ve 
İçişleri bakanları tarafından cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

31 . 3 . 1973 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Çopraşık köyün- ' 
den Mustafaoğlu Ali Asar'm 15 yıllık eşi ve beş 
aylık hamile karısı Zöhre'nin 12 . 2 . 1973 gü- j 
nünde evine girilerek kocasının elleri ayakları i 
bağlandıktan sonra, silâh tehdidi altında iken : 

gözleri önünde tecavüz edildikten sonra yine si
lah zoru ile köy muhtarı Bektaş özcan tarafın
dan alınıp götürüldüğü ve bugüne kadar bir ha
ber alınmadığı iddia edilmektedir. 

Ayrıca, bu vahîm olayın Çiçekdağ Jandarma 
Komutanlığına, Çiçekdağ Savcılığına, Kırşehir 
Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına şikâyet edil
diği de ileri sürülmektedir. 

Can ve namusa karşı işlenmiş bu ağır olay kar
şısında hangi makamlar, hangi suçlardan dolayı, 
hangi tarihte işe el koymuşlar ve ne gibi kanunî 
işlem yapmışlardır? 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 30 . 4 .1973 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 20879 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 5 .4 .1973 gün ve 7625/57057 - 7/1589 
sayılı yazılarına : 

istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tara
fından İçişleri Bakanlığına ve Bakanlığımıza yö
neltilen 31 . 3 . 1973 tarihli yazılı soru önerge
sinde; Çiçekdağ'ı ilçesinin Çopraşık köyünden 
Ali Asan karısı Zöhre'nin zorla kaçırılıp, kendi
sine tecavüz edildiği yolunda vâki iddialar se
bebiyle, yapılan işlemler sorulmaktadır. 

önergede bahis konusu edilen hususların Ba
kanlığımız yönünden cevaplandırılabilmesini 
teminen, keyfiyet Kırşehir Cumhuriyet Savcı
lığından sorulmuş ve alman cevabî yazı münde-
recatmdan; şikâyetçi Ali Asan'm Köy Muhtarı 
Bektaş Özcan'ı zorla kadın kaçırmak ve hayvan 
öldürmek suçlarından şikâyeti üzerine Çiçekdağ 
C. Savcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı so
nunda, 14 . 4 . 1973 tarihinde 120/20 sayı ile 
takipsizlik kararı verildiği, olayda silâhla veya 
zorla kadın kaçırma olmadığı, ancak sanıkların 
zina ettikleri şayiasının köyde dolaştığı, şikâ
yetçinin karısı Zöhre'nin de verdiği müteaddit 
ifadelerinde, kocasının bâzı hareketleri sebebiy
le yanından ayrılıp, sığınmak maksadiyle akra
bası diğer sanığın yanma gittiğini ve hale Şefa
atli ilçesinde kardeşinin yanında oturduğunu 
beyanettiği, öte yandan şikâyetçi Ali Asan'm 
20 . 2 . 1973 tarihli dilekçe ile, karısı Zöhre'
nin diğer sanık Bektaş özcan'la zina yaptıkla
rını şikâyet etmesi üzerine, intacedilen tahkikat 
sonunda da 6 . 3 . 1973 gün ve 55 - 69/7 sayılı 
idianame ile bu yer Asliye Ceza Mahkemesine 
kamu dâvası açıldığı ve başlayan duruşmanın 
bâzı hususların ikmali için 9 . 5 . 1973 tarihi
ne talik edildiği, anlaşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
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T. C. 
Jandarma Genel Komutanlığı 

İçişleri Bakanlığı 25 . 4 .1973 
Ankara 

1STH : 7 5 0 3 - 3 - 7 3 / 
Em. ve Asyş. Ş. 1. Ks. 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in yazılı soru önergesinin ce
vabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 5 .4 .1973 gün ve 7625/ 
57057.7/1589 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesin
de ileri sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu 
aşağıda belirtilmiştir : 

1. Çiçekdağ ilçesi Çopraşık köyü nüfusuna 
kayıtlı ve bu köyde çobanlık yapan Ali Asar'm 
15 senedir evli bulunduğu eşi Zehra (Meebure) 
Asar'm aynı köy Muhtarı Bektaş özcan'la gayri-
meşru ilişki kurup hamile kalması üzerine ken
diliğinden adı geçen muhtarın evine giderek 
birlikte yaşamak istediği, muhtarın kendisini 
evine kabul etmemesi üzerine Şefaatli ilçesinde 
oturan kız kardeşinin yanma giderek halen ora
da oturmakta olduğu; 

2. Çoban Ali Asar'm, evine zorla girilerek 
kocasının eli, ayağı bağlanıp, gözü önünde ve si
lâh tehdidi altında ırzına geçildiği yolundaki 
iddianın varit olmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Mukader öztekin 

İçişleri Bakanı 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Ho
landa'da çalışan Türk işçilerinin çocuklarına 
yapılan muamelelere dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
yazılı cevabı (7/1591) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla, 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

Ekonomik ve toplumsal koşullarımızın doğal 
sonucu olarak yurt dışında çalışma zorunluğun-
da olan ve yabancı ülke sanayilerine fizik güç
lerini satarak geçinen işçilerimizin Holanda ke
simi hakkında basında ilginç haberler geçmek
tedir. 

Türk aileleri tarafından bakılmak üzere Ho-
] and alı ev kadınlarına verilen çocukların dehşet 
verici muamele görerek dayak yedikleri, uyuş
turucu tıbbî müdahalelerle felçli hale getiril
dikleri, seks zevkleri için kullandıkları, bâzıla
rının ise geri zekâlı kaldıkları Holandalı dok
torlar tarafından açıklanmıştır. 

Holanda'da büyük tepki yaratan olaylar yü
zünden son 1 ayda 3 Türk çocuğunun öldüğü, 25 
çocuğun da hastaneye kaldırıldığı Panaroma 
dergisinde ve Avro televizyonunda kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

Soru 1. Bu tür çağ dışı, insanlık dışı olay
lar hakkında hariciyemizin bilgisi var mıdır? 

Soru 2. Kamuoyunun ilgi duyduğu bu deh
şet olayı karşısında Türk hariciyesinin girişim
leri ne olmuştur1? 

Soru 3. -—• Holanda'da çalışan Türk işçileri
nin toplumsal sorumları ile ilgilenin yetkili ku
ruluşumuz var mıdır, işçi kesiminin ekonomik 
ve ssoyal deentimi nasıl yapılmaktadır. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 8 . 5 . 1973 

ESGM (ESSD) Gn. Md. 
Sayı : 303.892-ESSD/63 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Çe
tin Yılmaz'm soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap, 9 .4 .1973 ta

rih ve Gn. Sek. Kan. Md. ifadeli 76.35/57170 - 7 / 
1591 sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'm Ho-
landa'daki işçi vatandaşlarımızın çocuklarına 
yapılan muamelelere dair Sayın Başbakana yö
nelttiği yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Sa
yın Başbakan adına tarafımdan verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

Holanlda'da çalışan iişçilienilmıiızin çocukla/r ına 
yaıpıl-an muamielıelere daıir İçel MilletvelMli Sa-

— 356 — 



M. Meclisi B : 108 14 . 5 . 1973 O : 1 

yun ÇeftânY ıltoaz tarafımdan Saıyın Başbakan'a 
yöneltilen ve Dışişleri Bakanı tarafından cevap
landırılması uygun görülen sıoru önergesi ceva
bıdır.. 

İl)1 Yuırt dışıma işçi akımımın bonjomfctürlel 
ınjedenlerle özellikle son yıllarda büyük bir sürat 
kazanmış olması, bu ülkelerde çözümlenmesi 
aynı .süratle mümkün olmayan bir sosyal alltya-
pı sorununu ortaya koymuştur. Işçji valtandaışla-
rımızın yoğun bulundukları Feıderal Almanya 
Hölanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde 
karşılaş'aıgöldikleiri güçlüklerden baslıcaları Yü-
öe Meclisimizin de yalkiımeın bildiği üzere gayri-
mıülsait b'aırnnımıa şartliarı, işçiçocııılklanjmızın eği
tim noksanı ve nihayet küçük çocuklarıimızın 
korun'mıa ve balkıma olarak sıralanabilir. Geçen 
Ağusitim ayımda Kolamdalda vııkubulam ve çe
şitli yorumlara 'bağlanan olayların altında ön
celikle bu soısyal sıoruinHaırdan birinin yaitımakta 
'bulunduğuna şüphe yoktur. 

Brandam bir süre önce yine. Ho/liaında'da üç 
'çocuğumuzun veıfatı ile sonuçlanan ve bir gaze
temiz tarafından. kaımmıoyuna duyurulan üzücü 
badiklerde de bür suçln aramaktan çok konuya 
ısasyal açıdan eğil'mıek ve en kölklü bal şekilleri
ne aralmalk gerektiğine inammıaktayıım. Bu çö
züm yollarımıa erişebilmıek malksadıyle Bakanlı-
ğnm ilgili dairelerince yapılan imcıelemte ve mü-
şjalhedeleıri, bu konudaki girişimlerimizle birlik
te kısaca arz etmek isterim. 

2) Bugün filhakika Holanda'daki vaftan-
daşlaınimıızın sayısının 40 bini bulduğu tahımîln 
ödlifcıelktieJdliır. Bunun 27 2O0'ü nizamî, 5 0001 
de gayrin/izama olmak üzene 32 binini işçi vatıan-
daşlarımıız tleHkill eltmektedir. Geriye kalan 8 
bin vatandaşın 4 bini 5 - 1 5 yas arasındaki ço
cuklardan meydana gelmektedir. Bu duruma 
göre Holaındaıdaikii Türk ailelerinim 1 - 5 yaş 
grubumla giren çocuklarının sayısı 2 - 3 bita ci-
viojrımdadıu1 

HolandaVlaki endüstrinin genellikle küçük 
dlşlet'mjelerdem meydana gelmıesi medenîyle, va
tandaşlarımız dağınık bir şekilde yerleşmişler
dir. Büyüklü, küçüklü yüzlerce şelhir, kasaba ve 
köye yayılmış bu/kınan valtandaşlaırımTiZ bur sü
re sonra efş Ve çocuklarını da yanlarına getir
mekte ve daha fazla kazanç elde e/tm(ek için eş
lerini de çalışmaya sevk etmektedir. Bu durum 
Türlk ailelerini küçük çocuklarına bakıcı arama
ya zorlamaktadır. 

I Holamda'da gerek yerli gerekse yabancı aile
lerin çocuklatrının bakımını üzerine alan resımî 
kreşler yoktur Hayır demeM^erİInan vteya tica
rî amaçlarla kurulmuş çocuk yuvalarının sayıla
rı ilse ijbbiyacı karşüamaktan uzıalktır. Holanda»-
lılar, yuva aıçmiak yerime en iyii çözüm yolu ola
rak Türk çocuklarının temiz Holanda'lı aileler 
rin yanına yerleştirilmesini ömeregelmişlerdir. 
Ancak, bilgisizlik ve koımıünlilkasyon eksikliği 
mrdeniyle, bâzı Türk ailelerimin çocuklarını bu 
işin enli olmayan aileler yanına bıraktıkları da 
teıapJt 'edilmişifoiır. Yine Hollandalıların ifadesine 

I öre herhangi bir şilkâyelt halimde polis müdaiha-
le edtorek kötü muamele gören çocukları burum-
dulklaırı Holandalı ailelerin yanından almakta 
ve eocuk esirgeme kurumuma teslimi etımekte-
div. 

•3)1 Holamda'nm Haarlem bölgesindeki Türk 
teJilelIsîrimlin bakılmak üzere teisılliım eltltikleri 3 kü-
'Çiü'k çocuğun ihmal ve bakımısızlıktan öldüğü 
haberi Bolamda televizyonunda düzenlenen bir 
program ve Panorama adlı haftalık bir derginin 
yayınlan üzerine Hürriyet Gazetesi tarafından 
Türk kamuoyuna yansıtılmıştır. 

Bu haberle ilgilli olarak Lahey Büyüfcelçiılii-
ğiT.nizlJn Haarlem Emniyelt Müdürlüğümde görev-

j li memurlarla birlikte yaptığı anaştınmıadam el
de edilen bilgilerr şunlardır : 

Hacı Uslu : 20 Mayıs 1971'de doğmuş, ana 
ve babası tarafımdan Klarenbıeck adlı bir Ho-
İnd'lı ailemin yanına verilımiştir. 25 Eylül 1971' 
d)e migımıe emenken yatağında ters döndüğünden 
ımefes alamayarak ölmüştür. Holanda'lı dokitıor 
ölümlün bir kaza neticesi olduğunu, savcı da or
tada bir suç unsuru bulunmadığını tespit et
miştir. 

Dudu Altınok : 26 Ağusitos 1971'de doğlmuş, 
1 aylıkken ana ve babası tarafımdan Verklaven 
•adlı bir Holanda'lı aileye teşdim edilmlişjtir. 
213 Tcimmuz 1972'de «oouvulsion cerelbrale» has-

j talığımdan öldüğü belediye doktorunun da da
hil bulunduğu iki doktior tarafından tespiit edil-
ımişitıir. Dasyasında bir sıuç olmadığı yolunda ka
yıt vardır. 

Cemile Eryalçın : 17 Nisan 1972'de doğmuş, 
Lıaîhey'de oturan ailesi tarafındam Scherp'eınz.eel 

, adlı Holanda'lı aileiye teslim edilmüteftir. 1 Ara
lık 1972'd/e Holanda'lı aile tarafından yatağında 

I ölü bulummuştiuır. ölüyü muayene eden ilk 
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doktor ölümlün (suffodaitliıon) havasızlıktan bo
ğulma nıelticıeslinde olalbileceğini söylediğinden, 
ibunu araıştınmafc üzene Lalbey polisince otopsi 
yaptırılmış ve otıo'psıi neticesinde çocuğun nefes 
fctoınıısunidıa «mfection virüs» bulunduğundan, 
çjoıcuğuın nefes almakta zorluk çektiği ve bu yüz
den öldüğü te,spi:'lt odillmJiıştir. Labey Savcısının 
ortada 'bir suç unsuru görimediğiiıne dair kaydı 
dosyada mıevcuttur. 

4)' Konu ile ilgili olanak biilr yandan Lahey 
Büyükelçimiz Holanda Dışişleri Bakanlığı nez-
dinde, diğetr yandan da Bakanlığımız Ankara'-
dakji Holanda Maslahatgüzarı nezdiinde girişim
lerde bulunmuşlardır. 

Bu girişûmılerde taleplerimiz baışlılca şu iki 
mıdkta etrafımda toplanmıştır : 

a. Türküye ile Holanda anaıaıdakıi işgücü an-
laşimaisının özellikle lojman ve muhite inJtiilbakı 
kolayla.şitırima ile i'lgıilii 17 ve 19 ncu mıaddeıleri-
niiın tam olarak uygulanması. 

b. Gocuk yuvaları açılması için Holanda 
ıruakaımlarmıın gerjekli ilgi ve. kolaylığı göster
mesi 

Hollanda Hariciyesi konuyu Adalet Bakan
lığı ile inceleyeceğimi ifade eltım'işjtöir. Rottıeırdaım1 

Baışkonsıo'fcisluğulmuzun teşıelbbüsü üzerime ise 
Haarlıeinı Belediyesi ile bir çıocufc yuvası kurul
ması hakkında multaıbakaltjt sağlanmıştır. 

!3 aya kadar hazırlıkları tamialmlaırıiacak olatn 
Ibu çoeuk yuvası herkese açılk olmakla birilikte! 
özıeî fklie Türk çocuklarına kalbu'l 'edecektir. Yu
vada Türlk uyruklu bir doktor ve ika hastabakı-
cı iısitıilbdam edilecektir. Hastalbakıcıların mıaaiş-
larınm % 75'i belediye tarafımdan ödenecektir. 

Bu teklif Belediye Meclisinin onayından 
gieçıtiktiteu somra en kısa zıaımamda gerçekleştlimi-
'elbifecekjtlir. Yuva kuruluncaya kadar Türk ço-
'cdklıaırnııa bakaıciak Holanda'lı aileleri Çocuk 
Elsıkigieime Kurumu seçecektir. 

5)) Hollanda'da clemeyan eden bu olaylar, 
/tJalkdür buıyurulacaktır ki, münhasıran bu ülkeye' 
özigü şartların bir sonucu değildir. Yukaırda arz 

•edildiğii üzere işçi bulundurduğumuz her ülke
de bu ve buna benzer sosyal sorunlar mevcuttur. 
Bu ülkeler sosyal altyapı tesislerini kendi top
lumlarınım ihtiyaçlarına göne ayarlaimış ve dü
zenlemiş oldukları cihetle, yabancı işçilerin ve 
ailelerinin çeşitli ihtiyaçlarımın aynı ölçüde 
karşılauıması mümkün olaımıairnalktadır. Bu itl-
Ibarla, yuılt dışındaki vatandaşlarımızın güttük
çe artan sorunlarına, bu sorunların çeşitliliği 
nedeni ille ilgili Bakanlıklar ve kamu kuruluş
larınca ortak cüzüm yolları geltirilmesinde za
ruret duyulmuştur. Bu maksatla, dış ülkelerde
ki vatand aslanımızın çeşitli sorunlarının çözü
mü için uzun zamandan beri sürdünegtelen ça-
lışmialar kusa bir süre önce sonuçlanmış, ve Bıa-
kaımlığıım içimde bu 'maksatla yeni bir öngüitiıe-
melye gMilmiştir. Yurlt dıışıındaiki vatandaşları
mızın çocuklarının balkım ve eğitiminden, anıa-
valtanila bağlarının ve millî duygularının takvi
yesinle, bizatihi vatandaşlarımızın zamırll akıfm 
ve propagandalara karşı korunlmaısurua kadar 
uzanan çeşitli sorunları ele almıaik, süratli ve et-
Iklili cüzüm yolları geitirimek üzene Bakanlığım 
koıortlinaltörlüğündie ilgili Bakan arkadaşlarıım-
dıan oluşan bir «Yurt dışı Vatandaş Sorunları 
Kboııdimasıyon Kurulu» kurulmuş bulunmakta
dır. Bu Kurulun telspdlt iedeıcie'ği anıahedetf ve 
preınlsiip kararları çerçevesinde uygulamıaîarıın 
ısiüraltle vataırudaişın yanıma götiürüllmasine yar
dımcı olmıafk üziere Dışişleri Bakanlığı bünye
sinde yeni bir Daire kurulmuştitur. Bu öngüt-
lenımıoınin kısa zaımıaaıldıa gerelkli olanaklaıra ka-
vuçjturulıaralk yurt dışımdalki valtanıdiaşlıa'nımızın 
ımillî kültür ve gelemekleırilmize bağilılılklarını 
muhafaza ve t aileviye etimek, boş zaımianlarını 
değerlendinmıek gibi kıoıruyucu ve uyarıcı hiz-
ımetler'de bulunimajk üzere Türk evleri ve küçük 
çocuIvlarMTLKzm bakımı için kreşler ve yuvalar1 

açılimaisı gi)bi çeşliltli alanlarida ein etkili hiıameitü' 
yunitdışıntlalki vatandaşa g'ötürımıesi salmimî 
inancımızdır. 

Ü. Halûk Bayiülken 
Dışişlerj, Bakanı 

*>•&-£ 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULARI VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve.Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 neu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 

Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 4. — Topraak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, içişleri, imar 
ve iskân, Köy işleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 

.2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir, 



4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
1,'uı'ın, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10. 7 . 1972 v c l .2 . 1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kımla kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
^6 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunumun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi baklanda kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

2 — 
9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161 'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18.4.1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 



ek) (Dağııtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nei ek ve 367'ye 2 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 
1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 3G8, 368'e 1 nei ek ve 368'c 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27. 12.1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm- cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nei ek ve 369'a 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nei ek ve 370'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye :i nei ek ve 
377'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nei ek ve 378'c 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılnıaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nei ek ve 413'e 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi lşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 026 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'mn dul eşi Mürüvct 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 



raporu (İ/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9". 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Kifat Öztürlîçine'nıin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler haikkmda Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, -sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma.9 . 11 . 1948 doğumlu Hü-
ıseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Seraıtosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'<e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
Iı59ı6'ya ek) (Dağıtana tarihleri : 5 . 3 : 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. ISayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
vo 7 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 



kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı .- 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

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

X 3. —• Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni 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 Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

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

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihî : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
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Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanım 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
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üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanıma bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı evveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
UO'a 1 nci ek ve 1.10'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . G . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : G70 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporu (.1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanım tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/087) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'dc nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet üzean'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1.197.1, 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyona raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 1 2 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi, ve teşviki hakkında, kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 76-1) (Dağıtma tariki: 1.4 . 12 . 1972) 



24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 19G1 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de-

* ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 4.12 ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atag'ün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) . , 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyükören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
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30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 

bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 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, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 ..12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nei ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 



Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma talihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 noi 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. —.6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu rapora (1/720) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — AH Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nöi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar']n, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'cr üye saçlle-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı-



rılmasma dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : S52) (Dağıtma tarihi : 
9 , 3 . 1973) 

X 50. —• 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İznnir MiilMvıelMi Şükrü Akkan'in, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşutoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 .1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
•raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kolanda Krallık Hükümeti ana&ınJda Hava Ulaş

tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân' komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok: B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna 'kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında, kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
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Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşımın, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştiriLmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler efelenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun (teklifi ile Tralbzon Milletvekili 
Ali Bıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö'ker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada-

»• ««»» 

sının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçıel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Talbiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve G-örevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

* • 

(Millet Meclisi 108 tnJci Birleşim); 


