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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tuna'nın, 
«Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» nın, 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek 4'er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Toprak ve tarım reformu kanunu tasarısı.ve 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm Tarım ve 
toprak reformu, Edirne Milletvekili İlhamı Er
temin Tarım reformu kanun teklifleri (1/655, 

2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) nin maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

11 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,15 'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sinop 

Fikret Turhangil Hilmi Biçer 
Kâtip 

Manisa 
Mustafa Orhan D aut 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile 
son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasında
ki Anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair 13 . 3 . 1969 tarihli ve 1131 sayılı 
Kanuna ek «kanun tasarısı (1/850) (Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

T&ldifler 

2. — îıstanlbul-Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yedeik subaylığa zamanında alınmamak suretiy
le zarara uğrayan gençlerin durumlarının dü
zeltilmesi hakkında kanun teklifi (2/901) (Mil
lî (Eğitim, [Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına)'. 

3. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili (Hilmi İşgüzar'm, 25 yıl ve da
ha fazla hkımet yapmış basın şeref kartına sa
hip bulunan ibasın mensuplar*ına maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi (2/902) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

4. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun Özel affı hakkında kanun 
telklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
'teskeresi ve .Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu '(Millet «Meclisi • 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 718, 718'e 1 nci ek ve 7.1 S'e 2 nei ek; 

Cumhuriyet Senatosu S. .Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 . 6 . 1973) 

5. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'ın Affı hakkında kamın tasarısına dair 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
.hakkında (Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704 ;. Cumhuriyet Se
natosu; 1/197) ((Millet Meclisi S. Sayısı - : 839 
ve 839'a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 265) ,(D.ağıtım,a tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve 
8 . 6 . 1973) 

6. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet (Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi üzer'ir 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunun mı bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, bâzı maddeler, ilâve edilme
si ve bâzı geçici maddeler eiklenmesi ve 506 
sayılı ISosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 
ve 106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da İcanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan 'değişiklik hakkında Millet Mec
lisi 41 sayılı iGeçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet Senatosu : 
2/50) (Millet Meclisi S. Sayası : 855 ve 85ö'e 
1 nci ek; Cumihuriyct Senatomu S. Sayısı: 259) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8.6.1973) 

7. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun ta.sa.r'sı, ve İçişleri, Mali
ye ve 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko-
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misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi - . 9 . 6 . 1973) 

8. — Cumhuriyet -Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Adana üniversitesinin ku

ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553, 2/891) (S. Sayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAKSAN : BaskanveMli Abdülikadir Kermooğlu 

KÂ-TİPLER : Sadi Biııay (Bilecik), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 124 ncü Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

bahattin Özbek'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1085) 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı îlhami Sancar'ın dönüşüne ka
dar, MilU Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1081) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının üç tezke
resi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakam Îlhami Sancar'ın dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Kemal Satır'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine arz 
olunur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne kadar, 
Millî Eğitim Bakanlığına Haştırma Bakanı Sa-

B AŞK AN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışma giden Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in dönüşüne kadar; Millî Eği
tim Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Sabahattin 
Özbek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
olunur. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bay ülken'in dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına Başbakan Naim Talû'nun ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1083) 

BAŞKAN Tezkereyi okutuvorum. 

— 475 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baaknı 
Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Başbakan Naim Talû'nun vekillik et-

1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasa
rısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Ta
rım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili ll-
hami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklifleri 
ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve 
İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 Nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı: 869) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın müzakerelerine, kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

20 nci madde hakkında verilmiş önergeler 
geri alınmıştır. Usulümüze göre maddeyi oku
tup, oylayacağım efendim. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, Komisyonda görüşülmeyen bir kanun tek
lifim hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tetkik ediliyor efendim, gereği 
yapılacaktır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Tetkikleri yapılmıştır Sayın Başkan, 36 ncı mad
de işlemeyecek mi? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 36 ncı mad
de sarihtir. Bu husus zabıtlara geçsin diye söz 
istiyorum, tüzüğün gereği budur. Söz hakkım 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın özgü-
ner, bunu bundan sonraki ilk birleşimde nazarı 
dikkate alacağız, lütfediniz. 

• (1) 869 8. Sayılı basmayazı 9.5.1973 tarihli 
106 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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meşinin, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine arz 

olunur. 

I TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Teklifim 
okunsun, gereğini Yüce Meclis düşünür. 

BAŞKAN — Efendim, 20 nci maddeyi oku
tuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, em
rine geçiş : 

Madde 20. — 19 ncu maddenin (a) bendin-
I deki arazi, bu kanuna göre kamulaştırma ile; 

(b), (e) ve (g) bendlerindeki arazi, bu kanu
nun yürürlüğe girmesi ile; (f) bendindeki ara-

I zi, tespit edilmesi ile; (h) bendindeki arazi, mey
dana gelmesi ile; (c) ve (i) bentlerindeki arazi, 
Hazine adına tescil ile'; (d) bendindeki arazi, 

I kamu hizmetlerine yapılan tahsisin kaldırılması 
ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em-

I rine geçer. 

BAŞKAN — Efendim, 20 nci maddeyi okun-
I duğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 21 nci maddeyi okutuyorum. 

Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi : 
Madde 21. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı emrine geçen arazi, topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerine 
dağıtılabileceği gibi bu kanundaki amaçların ve 
1306 sayılı Kanuna göre yapılacak iskân proje
lerinin gerçekleşmesini sağlamak için tahsis 
edilebilir. 

19 ncu maddenin (a) bendi dışındaki Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine ge
çen araziden, toprak ve tarım reformu amaçları 
için kullanılması gerekli olmayanlar, ilgili ku
ruluşun müracaatı ve Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının izni ile kamu hizmetlerinde 
veya özel kanunlarla, kendilerine verilen görev 
ve yetkiler içinde kullanılmak üzere Devlet ku
ruluşlarına tahsis edilebilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde müza
kere açıyoruz. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Bahri 
J Dağda-ş, madde üzerinde görüşmek üzere buyu-
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nuruz. Usulümüz teamül haline geldi, görüşme- S 
niz 5 dakikayı geçmesin. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ I 
(Konya) — Sayın Başkan, çok muhterem millet
vekilleri ; 

Her defasında tekrarında fayda mülâhaza I 
ediyorum; bu getirilen kanun , hakikaten ne 
Türk çiftçisinin, ne arazisi elinden alman, ne de 
arazi verilen çiftçiye veyahut da çiftçi olarak 
gösterilmek istenecek, fakat hiç çiftçilikle ilgisi 
olmayanlara, bir şey getirecektir. Tıpkı, Çiftçi
yi Topraklandırma Kanununda olduğu gibi; 
sadece bir toprak dağıtımından, sadece bir te
dirginlikten, sadece bir üretim düşmesinden, sa
dece Türk çiftçisinden gelişen teknolojiyi uzak
laştırmadan, sadece Türk çiftçisini traktör kul- I 
lanma imkânından uzaklaştırmadan başka bir 
şey getirmiyor. Sadece bir zulüm getiriyor, sa
dece bir kargaşalık getiriyor, sadece kiracıyle 
arazi sahibi arasında ihtilâf ve kardeş kanı ko
kuyor, sadece kır gerillâlarına yeniden toprak 
işgali imkânı getiriyor bu kanun. 

Bunu böylece tescil ettikten sonra diyorum 
ki, 21 nci maddede getirilen hükümle, 14 Ağus
tos 1971'de getirilen, Birinci Nihat Erim Hükü
metinin, Karaosmanoğlu'nun çıkarmış olduğu 
kararname arasında hiçbir fark yoktur. Meselâ, 
ne diyor? «Devlete ait ' veya kamulaştırılacak 
toprak verimli olarak işletilme esası göz önün- I 
de tutularak, yerine göre az topraklı veya top- I 
raksız çiftçi ailelerine dağıtılacağı gibi, Devlet 
çiftlikleri kurulmasına ayrılabilecek ya da Dev
let, teknik, sosyal, askerî ve benzeri nedenlerle 
bir yerdeki toprağın mülkiyetini elinde tutmak 
zorunluğunu duyar; fakat bu toprağı Devlet 
olarak işletmeyi' gerekli görmezse çiftçilere ve I 
çiftçi gruplarına da kiralayabilir» umdesini iki 
kısımda ele almış; birincisini 21 nci maddenin 
içine koymuş. I 

O halde Devlet Bakanına soruyorum? Hani 1 
Karaosmanoğlu'nun getirdiği kanun Türkiye'de 
kardeşi kardeşe düşürecekti? Burada kararna
menin bütün lâfzına itaat ederek •% 100 muha
fazası için, yeniden bir gayretin içine girip, I 
ikinci bir defa daha bize teyiden söyletmek I 
imkânını veriyor ve diyoruz ki; bu kanun, I 
Karaosmanoğlu'nun getirdiği 14 Ağustos karar- I 
namesi ve yine Nihat Erim hükümetlerinin ge
tirmiş olduğu öntedbirler Kanununun biraz da- | 
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ha genişletilmiş şekliyle, Türkiye'de mülkiyeti 
ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir kanun
dur. 

Karaosmanoğlu, hem kararnamesinde, hem 
de komisyonlardaki konuşmalarında, «Biz mül
kiyeti yaygın hale getiriyoruz» demiştir. Bu 
espri burada Hükümet Sözcüsü, Komisyon Baş
kanı tarafından da duyulmuş olmalı ki, bu ka
nun hakikaten mesul olmayan kişiler tarafın
dan, doktriner bir görüşle ele alınmıştır. Sosya
list bir hedefin dışında hiçbir ekonomik fayda 
sağlamayan ve sadece, tekrar ediyorum, zulüm 
getiren bir madde olduğuna işaret ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Madde üzerinde başka görüşmek isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 21 nci maddesinin birinci 
fıkrasının sonunda yer alan «Gerçekleşmesini 
sağlamak için» ibaresinin, «Gerçekleşmesini 
sağlamak için de» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka

tılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nci maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Satım ve kiralama : 
Madde 23. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığı, bu kanun hükümlerine göre em
rine geçen araziyi gerçek ve tüzel kişilere bu ka
nunda öngörülen amaçlar dışında kullanılmak 
üzere satamaz ve kiralayamaz. 

Ancak : 
a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

bu kanun uyarınca emrine geçen araziyi millî 
savunma ihtiyacının karşılanması, ülkenin eko-
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«Size müşahhas bir örnek vereceğim Sayın 
Dağdaş ile ilgili. 1969 senesinde üç müteşebbis, 
Konya Ereğli'sinde örnek bir işletme kurmuş
lar. Ziraat Odası Başkanı o devrin İçişleri Ba
kanının kardeşi, Ambar ve Kavuklar köyünün 
binlerce dönüm, Hazineye veya köy hükmî şah
siyetine ait, hiç sürülmemiş arazisini sürmüş
ler. Ne ile biliyor musunuz? Bir örnek teşebbüs 
olduğu için, Devlet kurumlarından temin ettik
leri, getirilen traktörlerle.» 

Sayın milletvekilleri, bu beyan tam mâna-
sıylc hakikat dışıdır; yalan ve iftiraya, isti-
nadeden bir beyandır. Allah'ın rahmetine ka
vuşmuş olan kardeşimin, 1969 yılında bir or
tak ekme teşebbüsünü bu şekilde değiştirmesi, 
fevkalâde üzücü bir hâdisedir. Filhakika, 1969 
yılında, o zaman Ziraat Odası Başkanı olan kar
deşim, Karapmarlı bir ailenin mülklerine, ara
zisine ortaklık anlaşması yapmışlar; üç kişiyle; 
bu 2 000 dönümlük arazinin 1/4'ü de kardeşi
me aidolmak üzere anlaşmaya varmışlar. 

Yani, ne bir dönüm Hazine arazisi, ne de bir 
dönüm köy hükmî şahsiyetine ait arazi bahis 
konusudur. Böyle bir hâdise varit ve vâki de
ğildir, olmamıştır. 

Böyle olunca Devlete ait traktörlerle sürme 
keyfiyeti de mevzuubahis değildir. 

Yapılan anlaşmaya göre 1/4'ü kardeşime 
aidolan arazi ekilmiş ve tam hasat mevsiminin 
arifesinde, 1969 senesinin Nisan .ayının sonunda 
kardeşim vefat etmiştir. 

nomik, sosyal, teknik gelişmesi ve buna bağlı 
yeni iskân alanlarının sağlanması; kıyıların ko
runması ve turizm amaçları için Bakanlar Ku
rulu kararı ile Hazinenin tasarrufuna bırakabi
lir. Bu takdirde, kamulaştırma karşılığı öden
mesi gereken hallerde, kamulaştırma karşılığı 
doğrudan doğruya bu amaçla yapılan kamulaş
tırmalarda uygulanan kanunî hükümlere göre 
ödenir. 

b) Köy içinde bulunup konut kurmaya el
verişli arsa durumunda bulunan yerler, köy ih
tiyar kurulunun konut yerine ihtiyaç gösterme
si üzerine Toprak ve Tarım Eeformu Müsteşar
lığınca o köye yerleşmiş olan gerçek kişilere pa
zarlık yolu ile satılabilir. 

c) Kamulaştırılan arazi dağıtılıncaya ka
çlar, Devletçe ihya veya ıslah suretiyle tarıma 
elverişli hale getirilen arazi ile bu kanun hü
kümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı emrine geçen diğer arazi ve bu madde
nin (a) bendi hükmü gereğince Hazinenin ta
sarrufuna bırakılan arazi, tarımsal işleme ve 
çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etmedi
ği hallerde, topraksız çiftçilere veya birlikte iş
letecek topraksız çiftçi gruplarına Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca kiraya verilebi
lir. Arazinin kiraya verilmesi, kiracıya dağıtım
dan öncelikle yararlanma hakkını vermez. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tahsis ve 
satım işlemleri esasları ile kiraya verilecek ara
zi miktarı, kira bedeli ve kira süresi Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca saptanır. 

BAŞKAN — 23 ncü madde hakkında müza
kere açıyoruz. Söz isteyen sayın üye?... 

Buyurun Sayın Faruk Sükan. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Hazine arazisinin kiraya verilmesi ve örnek 
işletmeler kurulmasıyle ilgili olarak 7 nci mad
de üzerinde (Geçen celsede konuşan) Konya 
Milletvekili Sayın İrfan Baran'm, bu maddeyle 
ilgili olmamasına rağmen, sırf bizimle ilgili bir 
durumu bu kürsüden dile getirmek maksadıyle 
burada yaptığı konuşmayı ve bendenizle ilgili 
bir hususu bu madde münasebetiyle açıklamak 
istiyorum. 

Sayın İrfan Baran 7 nci madde ve örnek iş
letmeler konusunda aynen şunları söylemiş bu
lunuyor : 

Şimdi, bu konuda da şunları söylüyor Sayın 
İrfan Baran: «Bu lbinlerce dönüm araziyi, Dev
letin uçakları, gelmiş ilaçlamışlar; hepsi Devlet 
kurumlarından ve sonra da mahsulün hasat 
devrinde, kardeşi, vefat ettiği için eski İçişleri 
Bakanı 'bizzat 'gelmiş, Malya Çiftliğinden, yi
ne Devlete ait 'bir çiftlikten 'getirilen 'biçer - dö
verlerle hasat tamamlanmış. 'Buraya kadar yüz
lerce vatandaş bunu söyledi; Ayrancı'da da ba
na bunu. teyit ettiler. «Malya nereye aitmiş?» 
dedim. Kırşehir'in 'bir çiftliği imiş, ben bilmi
yordum, orada öğrendim; burası, kendileri ha
zır bulunmadığı için kesin değil. 800 000 lira
lık mahsul de, yine örnek işletmenin Devletle 
olan anlaşmasına göre, yine Devlet kurumları
na satılmış.» 

Bu kısımlar da tamamen yalan. Bendeniz, 
kardeşim öldükten sonra İBakan olduğum için, 
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herhangi bir dedikoduya da meydan vermemek 
maksadiyle ortağı olan kimseleri (ki, ortakla
rından 'birisi bugün Ereğli'de Adalet Partisi il
çe idare kurulu azasıdır, Kavuklar'dadır; di
ğer ortağı Karapınarlı» dır, Karapınar ilçe ida
re kurulu azasıdır, onlardan da tahkik edilebi
lir.) çağırttım, dedim ki; «Ben gelmem, sizin vic
danınıza, sütünüze ve samimiyetinize terkedi-
yorum, yalnız bana hasat sonunda hesap geti
riniz 

Değerli arkadaşlarım, gelen hesapta; karde
şime ıait 100 bin liralık borç hesabı gelmiştir ki, 
en büyüğü beş yaşında olan dört tane yetime or
taklıktan çıkarılan 'bu 'borç 100 >bin liradır. Bu 
husus, gerek ortaklar nezdinde, gerekse banka
lardan ve diğer 'Devlet kurumlarından tahkik 
edilebilir. Aradan dört yıl geçtikten sonra, ölen 
bir insanın arkasından, tam seçim arifesinde, 
bu şekilde buraya meseleyi; tamamen aksi ve 
olmamış vakıaları varmış gibi gösterip, hayal 
mahsulü ve tamamen siyasî maksatlarla getir
mek, siyasî ahlâkla, şeref ve haysiyetiyle bağ
daşır bir mesele değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sükan müddetiniz bit
mek üzeredir, zaten madde üzerinde değil söz
leriniz. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Bilhassa rica ediyorum Sayın Baran'dan, 
kendisi milletvekilidir, teşriî murakabe yolları 
vardır. Bunun tahkikini istiyorum; çünkü, bu 
bir Bakan için suiistimaldir, bir nüfuz suiisti
mali ve nüfuz ticaretidir. Bunu Meclise getir
mesini ve kamuoyuna meselenin mal edilmesini 
arzu ediyorum ve bunu istemek de benim hak
kımdır. 

Son cümle olarak şunu da arz etmek isterim 
ki, soyadını taşıdığım 'aile; toprak, bağ, bahçe 
sahibidir; ama Bakan olduktan sonra, bugün 
servetinin büyük bir kısmını, bu uğurda şe
ref ve haysiyetle hizmet etmek için vermiş bir 
ailenin mensubuyum. Bunun hesabı her yönü 
ile verilebilir. Tekrar ediyorum bu konu tahkik 
konusu yapılmalıdır, şeref ve haysiyetlerle oy-
nanmamalıdır. Bu şekilde hareket edenler şe
refsiz ve haysiyetsizdirler; saygılarımla. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Herhalde Hükümetin ve komisyonun dikkat 
nazarından kaçmış olduğuna kanii bulunduğum 
bir hususu ıttılaınıza arz edeceğim. O da şu; 
Toprak Reformu Kanununun 23 ncü maddesi
nin (d) fıkrası aynen şöyle diyor: 

«Köy içinde bulunup konut kurmaya elve
rişli arsa durumunda bulunan yerler, köy ihti
yar kurulunun konut yerine ihtiyaç göstermesi 
üzerine Toprak ve 'Tarım 'Reformu Müsteşarlı
ğınca o köye yerleşmiş olan gerçek kişilere (ya
ni ihtiyaç sahiplerine) pazarlık yolu ile satıla
bilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının gayesi, pazarlık sure
tiyle o köyde parası olana arazi satmak ve pa
ra kazanmak değildir. Köylerimizin nüfusu 
artmaktadır. 19 ncu ve 20 nci maddeler ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına, ge
çen araziler olacak. Bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren, 'bu kanunun işleyeceği 
bütün yıllar 'boyunca, köyün nüfusu artacaktır; 
bir köy 'boşluğu, bir köy genişlemesi vukubu-
lacaktır. Köydeki aile oğlunu evlendirecek, ve-
ni ev kurma ihtiyacı duyacaktır. Bunun için 
«Pazarlık suretiyle satış» değil «ihtiyaç canip
lerine verilir.» şeklinde olmalıdır bu madde. 
Aksi takdirde, köyde zengin olan arsa alabile
cek, fakir olan -alamayacak, o köyde barmama-
yacak demektir. Bu sosyal adalete de, kanunun 
ruhuna da aykırıdır. Bu sebeple Hükümetin ve 
komisyonun 'bu hususu tekrar tezekkür etmesi
ni saygılarımla rica ediyorum. 

Aksi takdirde, bu madde hakikaten kanu
nun ruhuna aykırı düşmektedir. Halihazır ka
nunda, ihtiyar heyeti, köy boşluğundan köylü
ye karşılıksız, 'bedava arsa vermektir. Bu kanun
la, ibiz bunu, 'Toprak Reformu Müsteşarlığı pa
zarlıkla verir diye hükme bağlamış oluyoruz ki, 
bu milyonlarca köylümüzün aleyhine tecelli 
edecektir. Bu madde mutlaka düzeltilmelidir; 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederiz Sayın Tosya
lı. 

D. P. Grubu adına buyurun Sayın Bahri 
Dağdaş; müddet beş dakikadır, hatırlatmak is
terim. 

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

Sayın Başkan, 21 nci madde hakkında gö-
I rüşümü arz ettiğim zaman demiştim ki, bu ka-
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nun 14 Ağustos 1971'de Birinci Erim Hükümeti 
tarafından çıkarılan kararname ve Öntedbirler 
Kanununun ışığı .altında tedvin edilmiştir. 22 ve 
23 neü maddelerin de Devlet çiftliklerinin ku
rulmasını tedvin edecek, 'bunlara imkân verecek 
hususları derpiş ettiğini 'belirtmek istiyorum. 
Tasavvur buyurunuz ki, bir taraftan topraksız 
ve .az topraklı çiftçiye, yeter gelirli veyahut da 
15 bin liralık aile işletmeleri kurmak için arazi 
tevzi etme maksadiyle kamulaştırma yapacak
sın, ondan sonra da kalkıp (bir madde getirecek
sin, bu maddede de diyeceksin ki; «icabederse 
ben bunu Devlet çiftlikleri kurmaya tahsis ede
rim; icabederse Iben bunu filân resmî mües
seseye tahsis ederim; icabederse ben bunu çift
çi birliklerine kiraya verebilirim.» Ondan son
ra da 6 ncı maddeyi getireceksin; ondan sonra 
da 106 ncı maddeyi getireceksin ve diyeceksin 
ki ; «Kiracılığı ve ortakçılığı ortadan kaldırıyo
rum.» 

Komulaştıracaksm; o yetmiyor. Niye kamu-
laştırdın, diye sual soracağım, «Yaygın mülki
yeti sağlıyoruz.» diyeceksin. Dedik; yaygın mül
kiyet sloganı, 1917 evvellerinde Lenin tarafın
dan Viyana kahvelerinden Moskova'ya üfürülen 
yalandı, yalandı. iŞimdi o espriyi buraya getiri-
yorsun ve diyorsun ki «Kamulaştıracağım.» Ni
ye '«Yaygın mülkiyet için.» Nerede görülmüş 
yaygın mülkiyet, nerede görülmüş yaygın ni
kâh? Bu nerede var? Demek ki nikâhı da yay
gınlaştıracağız; demek ki köydeki ahırları da 
yaygın mülkiyet esasına göre böleceğiz veyahut 
da kolektif ahırlara gideceğiz. Sırası geldiği 
zaman onu da söyleyeceğim. «Bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu» işte buna derler. Bir mad
dede geleceksin, «Kiracılığı, ortakçılığı ortadan 
kaldıracağım.» diyeceksin; ondan sonra benim 
elimden arazimi ialacaksm; icabederse bahane 
de bulacaksın; «Arazinin boş durmaması için 
çiftçi birliklerine kiraya vereceğim.» diyecek
sin. Hangisi imiş o çiftçi birlikleri? O çiftçi bir
likleri, hakikaten biraz evvel Adana'da teşekkül 
ettirilen çiftçi kurultayının üyeleri midir? Bi
lemiyoruz ki, (bilemiyoruz... 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Kol-
hozlar, kolhozlar. 

©AHIRI DAĞDAŞ (Devamla) — Kır geril
lalarına vasat mı hazırlayacağız bu maddeler
le ? Ve nihayet Devlet çiftlikleri kurmakla, bu 
bir aşamadır deyip, kolektivizmin aşamasıdır 

deyip, ileride Devlet çiftliklerine, tıpkı orman 
sahalarında olduğu gibi, çiftçiyi ırgat mı yapa
caksın? Bunun maksadı da bu. Büyük ölçüde, 
22 nci ve 23 ncü maddelerle, milletin mülkünü 
elinden aldıktan sonra, Devlet işletmeciliğini 
perçinlememek için dolambaçlı yollardan, tıpkı 
Karaosmanoğlunun kararnamesinde olduğu gibi, 
tıpkı Öntedbirler Kanununda olduğu gibi mül
kiyet hakkını Anayasanın 36 ve 37 nci madde
lerini, Anayasanın 11 nci maddesini ayaklar al-
tında çiğneyip bir doktriner tasarıyı bu Meclise 
getirmektir bu. Hele hele, öyle bir parti çıkıyor 
ki, önümüze; «Biz tapuyu deldirmeyeceğiz» di
yen bir parti grubudur; ona da bunu onayla
tıp, milleti zulme götüren, milleti birbirine 
düşman eden, ortacıyı kiracıyı birbirine düşman 
eden bir kanun tasarısını 20 nci asır T. B. M. 
M.'nin tasvip etmesini hüzünle karşılıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağ-

daş. 
Buyurun Sayın Özgüner. Grup adına mı, 

şahsınız adına mı efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şahsım adı

na Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

23 ncü maddeyi, böylesine ters bir dille, 
benden evvelki sayın arkadaşım eleştirmeseydi, 
kişisel olarak söz almayı gerekli dahi görmez
dim. 

Arkadaşlarım, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı ki, bu kanunla kuruluyor, bu ka
nun hükümlerine göre emrine geçen araziyi, 
gerçek ve tüzel kişilere bu kanunda öngörülen 
amaçların dışında kullanmak üzere satamaz ve 
kiralayamaz; bu âmir hüküm. Şimdi Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı elbette emrine ge
çen araziyi satamaz ve kiralayamaz. Aksi tak
dirde kanun amacından sapar. «Ancak» deyi
miyle başlayan ondan sonraki fıkralarda istisna 
var. Böylesine emrine geçen araziyi, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı; «Ancak ülke
nin ekonomik ve sosyal ve teknik gelişmesi 
için» ; keza «millî savunma ihtiyaçlarının kar
şılanabilmesi için»; keza «kıyıların korunabil
mesi için»; devam ediyor, «konut kurmaya el
verişli olduğu, köyün ihtiyar heyetince sapta-
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nan hallerde bu ihtiyacı karşılayabilmek iç in .3 
kullanabilecek. Bunlar gibi, hakikaten, gerçek 
istisna kabul edilmesi gerekli durumlarda bu 
ayrıcalığı yapıyor. 

Arkadaşlarım, toprak ve tarım reformu ya
pılacak ise, bunu gerçekten ya istemek, ya kar
şısına geçmek lâzım. Ama hem ister görünüp, 
hem de karşısına geçmeyi ben bir bakıma yadır
gadığımı geçen konuşmalarımdan birinde söy
ledim. Sayın arkadaşım toprak ve tarım refor
muna çok emek vermiş; gerçekten bunu bilen 
bir insan; ama nasıl oluyor da toprak ve tarım 
reformunu, rezervasyon bakımından ciddiyetle 
savunacağımız şu maddede bunun karşısına ge
çiyor? Bunu anlayamadım. 

Arkadaşlarım, bunu bir defasında yine bir 
sebeple eleştirmiştim. Toprak ve tarım refor
munu ister görünüp de karşısına geçmek zor. 
Şimdi ne yapmak lâzım? Gerçek olarak ister 
görünüp, hattâ bunun için kitaplar da yazmak 
ve toprak ve tarım reformunu istemek durumun
da ortaya çıkmak!.. Nedir bu arkadaşlarım? 
Bunu gerçek dile getirirsek, nedir bunun anla
mı? Türkiye toprak ve tarım reformunu isti-
tiyor; Anayasanın 37 nci maddesinin emri ye
rine gelecektir. Anayasanın 37 nci maddesinin 
emri bu sene yerine gelmez, gelecek sene gel
mez; ama mutlaka gelecektir ve gerçek toprak 
reformuna Türkiye taraftardır. Biz bunu bir
çok bakımlardan eksik buluyoruz, hakikaten 
gerçek toprak reformu kabul etmiyoruz; ama 
toprak reformunu gerçekten istediğini iddia 
eden kişi, bu reformun şüphesiz anadayanak-
larını yok eden davranışlar içine girerse, Tür
kiye gerçek bir toprak reformuna giderken ona 
baraj koyma hareketidir bu. Türkiye'yi ger
çek toprak reformundan alıkoyma hareketidir 
bu. Şüphesiz bu, gerçek toprak reformundan 
yana değil; onu yok etmek veya avukat değilse 
de baraj diye dile getirilecek bir hareket olur. 

Arkadaşlarım, her konuşmasında, «Bu reform 
sosyalist ve komünist 'bir koku taşır» deyimini 
kullanan arkadaşıma geçen konuşmamda cevap 
verdim. Bir noktasında ele alınabilir; biraz son
ra 28 iıci madde konuşulacak arkadaşlarım, be
nim ıbölgemde sualtı arazî modern işletme ise 
300 dönüm; Adana'da, Çukurova'da 600 dönüm; 
iki misli. Hele Komisyon değiştirmeden evvel 
üç misli idi; 90O dönüm. E, şimdi arkadaşlarım 

gene ikinci tabloda 2 000 dönüm, bunun iki ka
ttı 4 iûOö; ama oraya da Ibir smır koymuş; 2 500 
dönüme kadar verilebilir. Yani, Türkiye'de su
lak arazide, bâzı yerlerde, bizim bölgemiz ha
riç, 1 500 - 2 0CÖ dönüme kadar; 'kurak arazide 
13 000 dönüme kadar verilen Ibir toprak dağı
tımı; bu toprak reformuyla kabili telif midir? 
Türkiye'nin Ibir avuç arazisinde, 36 milyon şim
di, yarın şu kadar daha artacak insan nüfusu 
bahis mevzuu olduğu sırada, acaba şöylesine Çu
kurova'da 9O0 dönüm, öbür tarafta 1 500 - 3 000 
dönüm verdikten sonra, hangi elde kalmış ara
ziyi, .kime dağıtacaksınız? Ve dedim ki, hangi 
hamurla hangi ekmeği yapacaksınız? Aslında 
bu, toprak reformuna bir başlangıç olabilir; 
ama bu sınırlandırma ile, arkadaşımın dediği 
ıgibi solda değil; 37 nci madde reformu sol tan-
danslı bir hareket kabul eder. Ben ıböyle kabul 
•ederim. Grubum böyle kabul eder; ama toprak 
reformu adı altında çıkan bu kanun sağ tan-
danslı bir kanundur. Onun için karşısındayız ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — ISayın Özgüner, vaktiniz tamam 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
bunu ibu kadarla dile getirmek lâzım. Her mad
dede çıkıp kendi görüşlerini ifade ediyorlar. 
Kendi görüşlerine hürmet ederiz; ama bu ka
nun tasarısı değil, kendi konuşmalarında bahis 
konusu ettikleri ve öntedbirler Kanun tasarısı 
görüşülürken Komisyonda bahis mevzuu ettik
leri, ondan sonraki komisyonda bahis mevzuu 
ettikleri kendi teklifleri eğer cidden isteniyor 
dse, o teklifin toprak reformu ile ilgisi olmadığı, 
o kanun teklifini yazan arkadaşımızın bu tutu
muyla anlaşılmaktadır arkadaşlarım. Baraj için 
ıgetirilmek istenmiştir. Her halde bu baraja Yü
ce Kurul engel olacaktır. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

Sa-DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK 
yın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

23 ncü «madde, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının kamulaştırma veya diğer her
hangi bir surette emrine geçen arazilerin satı-
nalınması ve kiralanmasıyle ilgilidir. D. P. Gru-
-bu adına konuşan Slayın Bahri Dağdaş, gene 
bu maddeyle hiç ilişkisi olmayan, uzaktan ya
kından ilişkisi olmayan hususları, 23 ncü mad-
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de ile sanki ilgiliymiş ;gibi burada tekrarladı
lar. 23 ncü maddede ne oluyor; 'kısaca tekrar
layayım. 

(23 ncü maddenin (a) bendine göre Toprak 
ifteformu Müsteşarlığı emrine geçen araziyi Top
rak Reformu Müsteşarlığı, eğer gerek varsa, 
millî savunma ihtiyaç!arının karşılanması, kıyı
ların korunması ve turizm amacıyle Hazine em
rine tahsis edilebilecek. Tabiî, hepimiz biliyo
ruz ki, toprak reformu için yapılan kamulaştır
ma taksitli kamulaştırmadır; turizm, millî sa
vunma 'ihtiyaçları için yapılan kamulaştırma 
ve aynı zamanda kıyıların korunması için yapı-
llan kamulaştırmalar peşin ödenen kamulaştır
malardır. 'Gayet taJbiî 'olarak vatandaşın topra
ğını, toprak reformu diye alacağız, taksitle öde
yeceğiz, Sonra bunu turizm için tahsis edersek, 
bunu peşin ödememiz gerekir. Bu madde bunu 
getiriyor; amaçta değişiklik olmuştur; Hazine
ye tahsis edeceğiz; kanuna göre nasıl ödenmesi 
ıgerekinse, yani peşin ödenmesi gerekiyordur, 
peşin ödeyeceğiz. Burada, hu hususu açıklığa 
kavuşturalım. Burada yapılan, sadece ve sadece 
ivatandaşm hakkını 'kendisine teslim etmektir. 
amaçtaki değişiklik dolayısıyle. 

Diğer hususa gelelim; (c) bendinde, kamu
laştırılan arazi dağıtılmcaya kadar, gerekli ha
zırlık çalışmalarına engel olmamak kaydı ile 
ve muvakkat hir süre için bir kişiye veya birden 
ziyade Ibir köy halkına kiraya verilebilir, diye 
(bir formül getiriyoruz. Arazi iboş kalmasın, bu 
zaman zarfında, reform çalışmaları 'biltene ka
dar, Ibiz bunu Ibir veya Ibirden ziyade kişiye ve
relim diyoruz. Burada kolbozla, kibutzla 
uzaktan yakından ilgisi yok, tamamen geçici 
bir sistem. Reform çalışmaları nihayete erene 
kadar araziyi boş tutmamak için, bir tek kişi 
veya birden ziyade kimseler ayrı ayrı veyahut 
da bir köy toplu olarak «iben burayı işlemek is
tiyorum.» derse ona verebilelim diye bir imkân 
sağlamak için getirilmiş bir hükümdür. 

Gene tekrar ediyorum, burada ne kolhozla 
ne kibutzla uzaktan yakından hiçbir ilişki var
dır. Bunu görebilmek için bilmiyorum meseleyi 
ve bu satırları nasıl okumak gerekir. Bu satır
ları okuyan her vatandakşm buna daha başka 
bir mâna vermesine imkân yoktur; ancak, zor
la başka bir mâna vermek istersek, o zaman 
vermek mümkün. 

I Bu hususu bir kere daha belirtmek isterim. 
I ki, değerli Bahri Dağdaş, ısrarla buna, bu Top

rak ve Tarım Reformu Kanun tasarısına, bir 
sosyalist tasarı hüviyetini zorla yamamak isti-

I yor. Tasarının bütün maddeleri, baştan sona, 
I hiçbir sosyalist sistemi kabul etmediğini her za

man tekrarlayan, demokratik hukuk Devletin
de yapılması gereken bir reformu yansıtan hü
kümlerden ibarettir, bu hususu tekrar belirt
mek istedim. Çünkü, söyledikleri beyan gerçe
ğe uymayan ve kamuoyunda çok lüzumsuz en
dişeler uyandıracak olan bir beyandır. Kendi-

I bine engel olmaya imkân yok; ısrarla her mad
dede, hiç ilişkisi olmayan şeyleri, gerçeğe uyma
sa da tekrarlamakta serbestler; ama gerçekle 
ters düşmüş olacaklardır ve ters düşüyorlar. 

Bu hususu tekrar belirtmek isterim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın İrfan Baran. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 

' söz istiyorum. 
• BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Sayın Baran'ı 
I çağırmış olduk, müsamaha ediniz, sonra siz ko-
I ııuşursunuz. 

İRFAN BARAN (Konya) — Değerli millet
vekilleri,' toprak reformu konusundaki.. 

BAŞKAN — Sayın İrfan Baran, ben rica 
edeceğim; konuşmanızı maddeye inhisar ettirin. 
Teşekkür ederim. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Efendim, is
mimden bahsedilen konuyu da madde ile irti-
batlamak istiyorum... 

BAŞKAN — Çok kısa olarak rica edeceğim. 
I İRFAN BARAN (Devamla) — Toprak re

formu felsefesi konusundaki anlayışını, büyük 
bir dikkatle takip etmekte olduğum Sayın De
mokratik Parti Sözcüsü Dağdaş'ın, ön Tedbir
ler Kanunu tasarısı görüşülürken yaptığı ko
nuşmalara karşı, onun bu reform anlayışına bir 
misal vermek üzere, kendi görev zamanına ait 
bir müşahhas misali orada naklettiğim gibi, ha
tırlayacaksınız Heyeti Umumiyenize de naklet-
miştim. Kendisinin de irtibatı olduğu söylendiği 
için, Sayın Faruk Sükan, bu konuda burada ba
zı şeyler naklettiler ve bunun «tamamıyle ger
çek dışı olduğunu» söylediler. 

Gerçek dışı olan şey neymiş? Efendim, «Bu 
işletmede kâr hâsıl olmamış.» Sayın Dağdaş'a 
zararın 30 000 lira olduğunu evvelce ifade et
mişler ki, geçen celse onu burada ifade ettiler; 
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bu kere de 100 000 liralık bir fatura çıkardı
lar... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Defterini mi tutuyor, Dağdaş nereden bilsin.. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Güya, seçim 
zamanı yaklaşmışta, bu konuyu onun için bu
raya getirmişiz. Sayın Sükan'm, onun 19G9 se
çimlerinden önce bizzat tarafımdan, kendi mem
leketinde detayları ile konuşulduğunu bilmesi 
gerekirdi. Çok bayatlamış bir konuyu, dört se
ne sanra seçim konusu yapmam mümkün değil. 

Bir yanlışını daha düzeltmek isterim; «mil
letvekili olarak görevimmiş, murakabe vazifemi 
ifa etmeliymişim.» Bunu hatırlanmalarına lü
zum yoktu; onu yaptım. Her şeye inanılmaya
cağını, hele benim inanmayacağımı da kendileri 
bilirler. Bu konuyu rastgelie, rivayetler üzerine 
de getirmedim. Müracaat elden vatandaşların, 
geniş vatandaş topluluklarının zabıtla ifadeleri
ni tespit ettim; kendi bölgelerinde, yüzlerce va
tandaşın huzurunda sordum, teyit ettirdim; yine 
mutlak bir gerçek olarak kabul •edemeyeceğim 
için, kendileri hakkında tahkikat icrasını iste
medim. Ama, Meclise gelıir gelmez, bir sözlü so
ru önergesi verdim; bu sözlü soruda, bütün de-
taylarıyle bu konunun açıklanmasını Hükümet
ten istedim. O sözlü sorudan sonra, ödenmeyen 
su paraları ödettirildi. Bana ifade edildiğine gö
re su işletm esindeki memurların bir kışımı bun
dan dolayı başka yerlere nakledildi. Sayın Sü-
kan, ban murakabe görevimi bu suretle ifa et
tikten «sonra, Mecliis gündeminde bu sözlü soru 
iki sene müddetle kaldı. Eğer Meclise devam 
eden bir üye olsaydınız, bunu da yerli yerince 
yerine getirdiğimin herhalde farkında olmuş 
olacaktınız. 

FARUK SÜKAN (Koraya) — Gensoru ge-
tirseydiın (gensoru.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Demokratik Parti Grubu iadına Sayın Dağ

daş buyurun efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sataşma var 
efendim. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim. (D. P. 
sıralarından, «Var var» sesleri.) 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sataşma var, 
oya sununuz .efendim. 

BAŞKAN — Sataşma yok rica ederim efen
dim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — İrfan Baran'a 
hitaben ve üzerine yürüyerek.) Senin dayak ye
diğini mi söyleyeyim ulan.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sükan, rica 
ederim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Toprak için 
köylüden dayak yediğini mi söyleyeyim; haysi
yetsiz herif, şerefsiz, terbiyesiz. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, rica ederim otu
runuz efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Adana'da top
rak için köyde dayak yediğini mi söyleyeyim; pi-
sikopat, dejenere... 

BAŞKAN — Sayın Sükan, olmaz böyle şey, 
yakışmaz. Rica ederim oturunuz yerinize... (A. 
İP. sıralarından, «Ayıp, ayıp, bir de İçişleri Ba
kanlığı yapmış adamun söylediği lâflara bakın.» 
sesleri.) Siz konuştunuz, <o da konuştu. Buyurun 
Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Sayın Devlet Bakanı, benim, her vesile ile 
«Bu kanun tasarısı .sosyalisttir, bu kanun kol-
liektivisttir.» dediğimi ve bu sözlerimi tekrarla
dığımı, bunun kavli mücerrette kaldığını, «bu
nun tamamen demokratik ilkelere dayalı bir 
kanun olduğunu» ifade iediyor. Tekrarlıyor, «is
pat etsin» diyor. 25 tane profesörün ismini bu
rada saydım. Kitabı önüne verdim. Dedim 'ki, 
bu şekilde tertip edilen kanunların adı ya sos
yalisttir, yahut da bunlar komünist kanunlar
dır, dedim ve ispat lettim. 

Diğer bir hatip konuşmasında, «37 nci mad
de sol temayüllüdür.» dedi. 37 nci maddeyi ge
çen sefer okudum, «..düzenli ve verimli işlet
meleri, Medenî Kanunun ışığı altında muhafa
za etmek için bu kanunu getirdik. Doktriner bir 
görüşe yer vermemek için 37 nci maddeyi getir
dik» diyor. Şurada okuyorum; .. «Bu tasarı, 
bu madde, ıdoktriner bir görüşe dayalı değildir» 
diyor. Gene diyor ki şurada; «Medenî Kanun
daki işletmenin vahdetini muhafaza için hangi 
tedbirler varsa,' o tedbirleri getirdik. Yoksa, dü
zenli işletilen mülk sahiplerinin malını alıp da
ğıtmak içim 37 nci maddeyi tedvin etmedik.» di
yor. 

Milletin kürsüsünden, milletin oyu ile yürür
lüğe giren Anayasayı, ters ve doktriner istika-
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mette, ters bir şekilde tefsir etmek biç kimse
nin hakkı değildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 36 ncı mad
deyi oku, 36 ncı maddeyi. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Buradadır, 
okuyorum. 36 ncı ımaddeyi o gün okudum, ge
ne de okurum.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma 
usulü yoktur. Sayın Dağdaş lütfen Umumî He
yete hitabediniz efendim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Ve diyorum. 
İki, Sayın Devlet Bakanı; şayeıt, Devlet arazi 
kiraya verecekse, şayet o anda lüzumu yoksa, 
neden kamulaştırıyorsun ve ısonra da kiraya ve
riyorsun? Neden, temliki tasarrufları hemen 
'donduruyorsun; eğer doktriner bâr görüşüm yok
sa? Neden Türk çiftçisinin % 89'unun mülküne 
'amıbaılgo koyuyorsun? Neden temliki tasarruf-
larl'a, öntedbirler getiriyorsun ? Dünyanın hangi 
medenî memleketinde böyle bir Ön Tedbirler Ka
nunu, böyle temliki tasarruflar var? Bir örnek 
göster, ıkürsünün önünde elini öpeceğim. Ne ya
pacağı meçhul olan bir toprak reformu için, 30 
dönümün, üstündeki iarazi mülkiyetine, ne satıl
ması, ne kredi alınması, ne şu, ne de bu hak
ikini tanıyorsun. Size bu yetkiyi kim verdi? Bu
nun adı komünist değil de, burnun adı sosyalist 
değil de nedir ya? (D. P. sıralarından, «Bravo» 
ıseslleri, alkışlar.) Nedir? Buz gibi budur, buz gi
bi budur.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bırak 
Allahaşkma bırak yahu.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İlmen de 
hunu ispat ettim. Bir tek benim görüşüm de
ğil, 'bütün hür dünyanın görüşüdür bu.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Buna 
rey verenler, yani biz komünist miyiz öyle ise?.. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Verme 
öyle ise. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Fransa da 
bu görüştedir. Tekrar ediyorum, Holanda bu 
görüştedir, Danimarka bu görüştedir. Almanya 
bu görüştedir, Şimalî Amerika bu görüştedir, 
Kanada bu görüştedir, İngiltere bu görüştedir. 
(Bu görüşte olmayan memleketleri sayayım; Çe
koslovakya bu görüşte değil, bu kanunun isti
kametindedir. Yugoslavya bu görüşte değil, bu 
kaoiıunun istikametindedir. Macaristan bu gö
rüşte değil, bu kanunun istikametindedir. Sov

yet Rusya bu görüşte değil, bu kanunun istika
metindedir. Japonya bu görüşün karşısında ol
muştur ; işgal altında. Türkiye işgal altında mı
dır Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş bağlayınız ko
nuşmanızı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Japonya' 
nın örneğini ki, Mc Arthur'un işgali ailtında ol
duğu zamanki bir toprak reformunu getirip mi
sâl veriyorsunuz, ama işgalden sonra kamunu 
değiştirdiklerini hiç ifade etmiyorsunuz bura
da. Almanya'da da işgal altında iken böyle bir 
reform getirilmiştir; fakat işgal kalktıktan sonra 
Federali Hükümet bunu kaldırmıştır. İtalya'da 
Komünist Partisi böyle bir kanun getirmiştir, 
hattâ bundan daha ideal bir kanunu getirmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, (Lütfen bitiriniz 
efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Fakat yü
rürlükten kaldırdığını niye ifade etmiyorsu
nuz ? Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yani biz 
komünist miyiz?.. Rey verenler komünist mi?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkanı. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, soru soracağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Muhterem Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Maddeyle ilgisi olsun olmasın, Sayın Dağdaş, 
bir hava içinde, durmadan Meclise, efkârıumu
miyeye bu kanun bir ikollektivist, bir sosyalist 
zihniyetle hazırlanmıştır, bu tarzda maddeler 
vardır görüşünü yaymaya çalışıyor. Defalarca... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Öyle olduğu 
için. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Sayın Dağdaş, biz sizi 
dinledik ve her maddede de 3 defa çıkıyorsu
nuz, dinliyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Tabiî dM,e-
yeceksin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlarım, bu tamamen gerçek dışı, tamamen 
maksatlı ve kasıtlı bir işleyişin ifadesidir. 
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Burada defalarca ifade ettik; Yüksek Mec
lisin zamanını aldığımıza da çok üzülüyorum. 
Anayasanın 36 ncı maddesindeki mülkiyet mad
desi belli. 37 nci maddedeki kamulaştırma belir. 
Dünya hukukunda ve Türk hukukunda, tüm hu
kukta mülkiyetin ne ifade ettiği, mülkiyetten 
ne anlaşılması lâzım geldiği belli iken, bütün 
hukukçularımızın görüşleri sarih iken, hâlâ or
ta yerde bir Roma devrine gideUj Roma hukuku 
anlayışı içinde bir hava ile, Türkiye'de sanki 
bir mülkiyet gaspı veya ilgasına gidiliyormuş 
havasını yaymak, gerçeğin tamamen dışıdır muh
terem arkadaşlarım. O kadar dışıdır ki, evvelâ 
Türkiye'de, birtakım şu memleketlere, bu mem-
ıleiketlere ki siz bunlara mı uyuyorsunuz gibi 
bir hava yaratması da doğrudan doğruya tah
rike dayalıdır. Çünkü, ilk konuşmamda da arz 
ettim, Türkiye'de toprak 'mülkiyeti 1945 yılından 
beri sınırlıdır. Ondan evvel de 1927 yılından 
beri muayyen bölgelerde sınırlıdır. 4753 ve 5618 
sayılı Kanunlarla Türkiye'de toprak sınırlan
mıştır. Kaç dönümle sınırlanmıştır? Eğer doğ
rudan doğruya işlerse 5 000 dönümle, kiraya ve 
ortakçıya verirse 2 000 dönümle. Peki bu sı
nırlanma olduğu zamanda Türkiye komünist ül
ke miydi? Atatürk devrinde 1505 ve 1097 sayılı 
kanunlarla sınırlama yapıldığı zaman da böyle 
bir cereyan mı vardı? Bunların hiç birinin alâ
kası yok. Burada bu Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu ile getirilmek istenen şey; Türkiye'de 
tarımsal bünyelerin, işletme bünyelerinin ısla
hını sağlamak, Türkiye'de toprak tasarrufu ve 
mülkiyet şeklini düzenlemek, ki bu tamamen 
modern hukukun ve Anayasanın ilkellerine uy
gun olarak yapılmaktadır) ve Türk tarımının 
gelişmesi için her türlü tedbiri getirmek. 

Şimdi gerçek bu iken, çok iyi niyetle, bu
nunla uzaktan yakındam ilişkisi bulunmayan 
maddeyi ele alıp, burada bir kolhoz, bir kibutz 
havası yaratmak, tekrar ediyorum, en hafif ifa
deyle bir tahrikten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 23 ncü maddenin 
(c) fıkrası gayet sarih. Kamulaştırma yapacak
sınız. Kamulaştırmayı şu belirli sınırlar içinde 
yapacaîksmız. Elinizde dağıtım bitene kadar; 
(ki burada uzun münakaşasını yaptık, 3 senelik 
bir zamanı var) 3 sene zarfında toprak boş mu 
kalacak? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Alına. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Almazsam düzenlemeyi1 

nasıl yapacağım? Topraksız çiftçiye nasıl top
rak vereceğim ? Bu düzenlemeyi yapabilmek için, 
çok tabiî olarak (kamulaştırmayı Hükümet ya
pacak. Onun yanında da, eline geçmiş toprakla
rı boş bırakmamak için, (şurada çok güzel ifa
de edildiği gibi) dağıtılacak kimselere, toprağı 
buluınnuayan kimselere bu toprak kiraya verile
cek. Ne zaman? Ne kadar? Dağıtım yapdana 

| kadar. Dağıtımın süresi ne kadar? Cumhuriyet 
j Halk Partili arkadaşlarım itiraz ettiler, bura

da uzun uzun müdafaa ettik ve bunu 3 yıilla 
bağladık. 3 yıl içinde, alınan toprak dağıtıla
cak ; muhtaç olana ve bunu tek tek muhtaç çift
çilere verdiği gibi, çiftçilerin bir araya gelme
siyle teşekkül eden birliğe veya o köye de ve
rebilir. Bugünkü tatbikat da böyledir. Arkadaş
larım, çeşitli konularda ve zamaınllarda bu me
sele ile ilgilenmişlerdir; köylerindeki Hazine 
arazisini takip etmişlerdir. Millî Emlâk Umum 
Müdürlüğü, köy birliği adına, köy adına top
rağa muhtaç çiftçilere dağıtıilmak üzere vermiş
tir, vermektedir. Bundan, kolhoza gitme mâna
sını çıkarmak hiç hakikatle alâkası olmayan, 
doğrudan doğruya memlekette bir .mülkiyet gas
pı havası yaratmaya dayalı bir iddia olur. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Var var. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
gerçek bu değildir. Burada söylenen rakamları 
tekrar tekrar söylemekten ben utanıyorum; ama 
daima laiksind söyledikleri için onları tekrar or
taya koymak da gerekli. 

Türkiye'deki toprak dağılımında ki, Türki
ye'deki, toprakların büyüklüğünün % 99,5'u 500 
dönümün altındadır muhterem arkadaşlarım. 
Kurusu da dahil bunun içinde. Kurak ve so
ğuk bölgeler, nadasa dahil olan bölgeler de da
hil olmak üzere Türkiye'deki işlletmelerin 
% 99,5'u 500 dönümün altındadır. 500 dönümün 
üstündeki toprak büyüklüğü % 0,5 'dir muhte-
rtem arkadaşlarım. Ne gaspından bahsediyoruz ? 
Bizim bütün gayemiz, Türkiye'de topra
ğın üzerinde çalışan çiftçileri, huzur içinde bu 
toprağın sahibi kılmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, mülkiyet mefhumu 
doğrudan doğruya polisiye tedbirlerle sağlana
maz. Mülkiyet mefhumu mülkiyetin lüzumuna 
inanan milletin, (kamuoyunun viedanmda yer et-
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tiği nispette kuvvetli olur. İşte toprak ve ta
rım reformu bunu getirtmektedir, bunu getirmek
tedir. Bunu getirirken mülk sahibine son dere
ce imkânlar sağlamıştır. Onu huzursuz etmek 
şöyle dursun, onu memnun le'diei imkânları Tür
kiye'nin şartları içinde geltirimiştir. İşte bu şart
lar içimde, Türkiye'de zaten 1927 yılından beri 
sınırlanmış; ama 1945"ten beri Türkiye'nin her 
tarafında sınırlı olan toprak mülkiyetini, bugü
nün şartlarıma göre yeniden ele alarak bir dü
zen getirmektedir ve bunu işler halı© sokmak 
istemektedir. Yoksa fcolboz ile kiibutz ile, sunun
la (bununla ilgisi yoktur, ©öyle maddelerin çok 
iyi niyetle tedvinini, o tarafa çekebilmeye de 
hiçbir akıl ve mantık muvaffak olamaz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Komis

yon Başkanı. * 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Grup iadına 

söz istiyorum. 
BAHRİ DA&DAŞ (Konya) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim Turhan Özgüner bey 

sırada. Kifayet var. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) —. Sayın Baş

kan (kifayetin aleyhinde, 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, fbu işi bitirelim iartık. Artık yetti. Bu 
ikanuna rey verenler komünist değildir. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (İçel) — Sayın Başkan, sıayın arkadaşla-
n m ; 

Arkadaşlarım, dervişin fikri me iise> zikri o 
©İmalıdır. Fikir başka, zikir başka olmamalıdır. 
Sayın arkadaşımız, kendisinin isminden sık sık 
bahsetmeye mecbur kaldığımız için evvelâ özür 
dilerim; ama kendisi sebep olmaktadır, bir top
rak ve tarım reformu töklifi olan arkadaşımız
dır; uzun emek vermiştir; ama o teklifin ne ol
duğu, ne olmadığı şimdi cidden münakaşalı
dır. Eğer. Bakanlıkları zamanımda hazırladıkları 
tasarıda.. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, lütfen madde 
hakkında konuşunuz, rica ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şu ba
kımdan böylece girdim Saym Başkan; bundan 
az evvel 14 aıcü maddeyi münakaşa ettik, bil
dirim verme mecibttriyctmi koyan bir madde idi. 
Toprak ve tarım reformunun yapılabilmesi için, 
elde şüphesiz bildirim ile toplanacak arazi mik

tarı rezerv olacaktır, amvanter toplanacak
tır. 14 ncü madde münakaşa edilirken, 
sayın larlkadaşıımız buna karşı çıkmıştı. Bil
dirge vermeden, bildirim vermeden top
rak reformunun nasıl yapılacağını kendisin
den sormuştuk. Madde 18'e geldik, bu madde, 
toprak: ve tarım reformu ile ilân edilen bölge
lerde temliki tasarruflara mâni oluyordu. Sa
yın arkadaşımız bu maddeye de karşı çıktı. E, 
temliki tasarruflar (bir yerde yapılacaksa, o 
yerde toprak ve tarım reformunun nasıl yapı-
llabileceğini anlayamadığumızı sorduk, şüphesiz 
cevap olumlu olmadı. 

«Bir toprak ve tarım reformu temliki tasar
rufa mâni olamayacaksa, kaçırmaya mesağ ve 
imkân verecekse, yeşil ışık yaJkacaksa, orada 
toprak ve tarım reformumdan bahsedilemez.» de
dik. 

Şimdi 23 ncü maddeye geldik, '«Satım ve 
Kiralama» başlığımı taşıyan bu madde, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının «Satamaz ve 
kiralayamaz» âmir hükmünü getirmekle bera
ber, istisnalar getirmektedir. 

Arkadaşlarım, lasloılan maddenin ağırlığı, ge-
. tiriliş esprisi, elde edilen bilgilere göre topla
nan ve Toprak ve Tanun Reformu Müsteşarlı
ğının emrine geçen arazinin elden çıkmaması
dır ; yalnız çıok haklı istisnalara taraftarız. Elden 
çıkınlaması şüphesiz Toprak ve Tarım Reformu
nun yapılabilmesi için tek şart, mühim şart. Sa
yın arkadaşımız buna da karşı çıkıyor. 

Biraz sonra münakaşasıtna yapacağımız 2G 
•ncı madde var, ama daha o maddeye gelmeden 
birçok maddeler vesilesiyle münakaşaya girdi 
değerli arkadaşımız, kamulaştırmaya, yahut da 
büyük ölçüde kamulaştırmaya karşı. Bir kamu
laştırmanın bahis konusu olmadığı yerde de 
toprak ve tarım reformunun yapılabilmesine ta
raftar olduğunu naısıl iddia eder arkadaşımızı, 
anlayabilmekte güçlük çekiyorum. Bunların se-
belbi imedir? 

Arkadaşlarım, deminki sözlerimi söylemekle 
zaman kaybetmeyeyim, çünkü söyleyeceklerim 
beş dakikaya, sığmaz. Ancak, mülkiyet hakkına 
saygı iddiasıyle sloganı ile ortaya çıkıyor. Ne
dir bu mülkiyet hakkına saygı ya da saygısızlık f 

Anayasanın 36 ncı maddesi, toplum yararı
na ve kamu yararına olanak iki unsurla istisna 
kabul etmiş. Mülkiyet hakkı şüphesiz hepimi-
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zin üzerinde titizlikle durduğumuz hak, «Bu 
haklar, ancak kamu yararı amaeıyle kamunla 
sınırlanabilir. Mülkiyet haikkmın kullanılması 
toplum yararına aykırı olamaz.» 

Demek iki, kamu yararı amacı bahis mevzuu 
olduğu zaman bir, toplum yararı bahis mevzuu 
olduğu zaman iki; toprak mülkiyeti, külliyen 
mülkiyet sınırlanabilir. 

36 neı madde böyle diyor. Siz nasıl anlı
yorsunuz? Sınırlanamaz mı diyor? Sınırlanabi
lir. Nasıl sınırlanabilir? Toplum yararı, kamu 
yararı bahis konusu olduğu zaman. 37 nci mad
de toprak ve tarım reformunu (emrettiğine gö
re, bu toprak reformu Türkiye toplumunun ya
rarına, kaımonun yararına, 30 ncu ve 36 ve 37 
nci maddenin paralelinde olmalıdır. 

Arkadaşlarım, şimdi bunu ambargo olarak 
kabul etmek.. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, toparlayınız 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Kira ile ilgili maddeyi ambargo olarak ka
bul eden, temliki tasarruflarla ilgili olan mad
deyi ambargo olarak kabul eden arkadaşımıza 
Idiyoruz ki, o halde siz 36 nci maddeyi külliyen 
Anayasada gereksiz bir madde kabul ediyor
sunuz. Açık söyleyelim, iamini koyalım, ya 36 -
37 nci maddelere karşıyız, ya değiliz. Ama, Ana
yasada 36 nci madde duracak, 37 nci madde 
duraoalk. siz toprak reformundan yana görüne
ceksiniz ve buna rağmen, temliki tasarruflara 
imkân vereceksiniz, bildirim vermeye 'karşı çı
kacaksınız, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının 'dinideki arazi istediği gibi lalmıp sa
tılacak, bunu destekleyeceksiniz, kamulaştırma
ya karşı çıkacaksınız. Geliniz şurada açık açık 
ne tür bir toprak reformu istediğinizi anlatın 
da, kamuoyu da anlasın. Başka türlü kamuoyu
nu bulandırmakta herhalde haklı değilsiniz. Ak
si takdirde, şüphesiz kamuoyuna burnun aksiine 
olan gerçek görüşleri yansıttığımız zaman ha
kikati anlayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgii-
ner. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim: 
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Sayın (Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz madde üzerinde gö

rüşmelerin kâfi olduğu kanaatiyle kifayeti arz 
eder, saygılar sunarım. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör' 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kifayetin aleyhinde söz istedim, niçin söz 
vermiyorsunuz ? 

BAŞKAN — Okunduğu zaman istemediniz 
ben de.. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Biraz ev
vel oturduğum yerden söz istedim. Burada ko
münistlikle itham ediliyoruz, söz vermiyorsu
nuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bu kanuna müspet rey verenler komü
nist olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkımda 
önergeler var, okutuyorum: 

Saym Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın 23 ncü maddesinin, ilişikte belirtildiği şe
kilde, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Urfa Konya 

Bahri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 

Satış ve Kiralama : 
Madde 23. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığı, bu kanun hükümlerine göre emrine 
geçen araziyi gerçek ve tüzel kişilere bu ka
nunda öngörülen amaçlar dışında kullanılmak 
üzere satamaz ve kiralayanlaz. 

Ancak, 
a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı

ğı bu kanun uyarınca emrine geçen araziyi 
millî savunjnıa ihtiyacının karşılanması; ülke
nin ekonomik, sosyal, teknik gelişmesi ve buna 
bağlı yeni iskân alanlarının sağlanması; kıyıla
rın korunması ve turizm amaçları için Bakanlar 
Kurulu kararı ile, Hazinemıin tasarrufuna bıra
kabilir. Bu takdirde, kamulaştırma bedeli öden-
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mesi gereken hallerde, kamu&aştırma bedeli doğ
rudan doğruya bu amaçla yapılan kamulaştır
malarda uygulanan kanunî hülküımlere göre öde
nir. 

b) Köy içinde bulunup konut .kurmaya el
verişli arsa durumunda bulunan yerler, köy ih
tiyar kurulumun konut yerine ihtiyaç gösterme
si üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca o köye yerleşmiş olan .gerçek kişilere pa
zarlık yolu ile satılabilir. 

c) Kamulaştırılan arazi dağıtılıneaya ka
dar, Devletçe ihya veya ıslah suretiyle tarıma 
elverişli} hale getirilen arazi ile bu kanun hü
kümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı emrine geçen diğer arazi ve bu mad
denin (a) bendi hükmü gereğince Hazinenin ta
sarrufuna (bırakılan arazi, tarımsal istetme ve 
çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etmedi
ği hallerde, az topraklı ve topraksız çiftçilere 
Toprak ve Tanını Reformu Müsteşarlığınca 
kiraya verilebilir. Arazinin kiraya verilmesi, 
kiracıya dağıtımdan öncelikle yararlanma hak
kını vermez. Reform 'bölgelerinde Hazine ara
zisinin kiraya verilme süresi beş yılı geçmez. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tahsis 
ve satım işlemleri esasları ile kiraya verilecek 
arazi miktarı, kira bedeli ve kira süresi Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca saptanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 23 ncü maddesinin (a) bendinden, 

gerekçesi hakkında vereceğim izahattan sonra 
(turizm amaçları) ibaresinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re

formu kanunu tasarısının 23 ncü maddesinin 
(a) bendinin ikinci cümlesinin «Bu takdirde, 
kamulaştırma karşılığı ödenmesi gereken hal
lerde, bedel doğrudan doğruya bu anıaıçlarla 
yapılan kamulaştırmalarda uygulanan kanunî 
hükümlere göre ödenir.» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına 
ıgöre tekrar okutuyorum: 

(Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili ve Kon
ya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet, okunan önergeye 
katılıyor mu efendim? 

BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TAHIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDtN ALPAT 
— Katılmıyoruz. 

-BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. 

iSaym Bahri Karakeçili ve Sayın Baha Mü
derrisoğlu'nun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
'(Konya Milletvekili irfan Baran'm öner-

(gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Baran'm önergesine Ko

misyon katılıyor mu efendim? 

İRFAN BARAN (Konya) — Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baran önerigesini geri 
almıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
ı(Istanıbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün-

igör'ün önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Fevzi Güngör'
ün önergesine Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

[BAŞKAN— Hükümet? 

BAŞBAKANLIK TOPRAK VE TARIM RE
FORMU MÜSTEŞARI SABAHADDİN ALPAT 
— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor. 

önengeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle 23 ncü madeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum efendim: 

— 488 — 



M. Meclisi B : 124 11 .. 6 . 1973 O : 1 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kamulaştırma 

Kamulaştırılacak topraklar : 
Madde 26. — 19 neu maddenin kamulaştırıl

maya tabi olmaksızın Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının emrine geçecek araziye ilişkin 
hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda sayılan g'er-
çek ve tüzel kişilere ait tarım toprakları, varsa 
üzerindeki tarımsal işletme ile ilgili yapı veya 
tesislerle birlikte kamulaştırılır : 

a) Mülhak ve mazbut vakıflara ait olup Va
kıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağı fabrikala
rına hammadde temin eden zeytinlikler ile Dev
let Üretme Çiftlikleri <hariç olmak üzere, kuram
lara, ticaret şirketlerine, derneklere, kooperatifle
re ve bunların birliklerine, 442 sayılı Köy Ka
nununun 87 nci maddesinde sayılan gerçek ve tü
zel kişilere ait arazıinin 'tamamı ile kamu tüzel k'-
ş'lerine, kamu iktisadî 'teşebbüslerine, resmî İm 
ramlara, kamu tüzel kişilerinin, resmî kurum
ların ve kamu iktisadî teşebbüslerinin katıldıkla
rı 'kurum veya şirketlere ait arazinin kamu hiz
metlerinde kullanılmayan kısımları. 

to) Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde. 
reformun ilân edildiği tarihte 6 nci maddede 'be
lirtilen esaslara göre veriml/i olarak işletilmeyen 
veya 128 nci maddede sayılan istisnaî haller sak
lı kalmak üzere doğrudan doğruya işletilmeyerek 
kiraya veya ortakçılığa verilen toprakların tama
mı. 

c) Ailelerle aile sayılan kişilerin doğrudan 
doğruya ve verimli olarak işledikleri veya işlet
tikleri veya 128 nci maddede sayılan istisnaî hal
ler sebebiyle kiraya veya ortakçıya verdikleri 
Türkiye'deki toprakları toplamının 28 nci mad
dede gösterilen miktarları geçen kısmı. 

d) Devletçe borçlandırılmak suretiyle başka 
yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yerlerinde 
iskân kanunlarına göre bıraktıkları toprakların 
tamamı. 

e) İl, belediye ve köy tüzel kişilerinin mül
kiyetindeki kamu - himzetlerinde kullanılmayan 
arazinin tamamı. 

f) Mahallî idarelerin özel mülkiyetindeki me
ra, yaylak ve kışlakların, bu kanun hükümlerine 
göre saptanan ihtiyaçtan fazla olan kısımları. 

Kamu tüzel kişilerine, kamu iktisadî teşebbüs
lerine, resmî kurumlara ve mazbut ve mülhak va
kıflara ait toprakların tamamı veya bir kısmı, kul-

| lanılmakta oldukları amaç gözönüne alınarak, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının öneri
si ve Bakanlar Kurulunun karan ile kamulaştır
ma dışında bırakılabilir. 

Kamulaştırılan arazinin bir kısmının üzerin
de kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâtha
ne ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olma
yan yapı veya tesisler mevcut ise bunların üzerin
de bulunduğu arazi parçası kamulaştırma dışında 
bırakılır. Bu maddenin (d) bendi bu fıkra hük
müne tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşme açıyo
rum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. « , 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş D. P. Grubu adı
na, buyurun 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Çok muhterem milletvekilleri; 

Ben, şu grup komünistti, bu grup sosyalistti, 
I şu parti budur, bu parti budur diye hiçbir ke

lâm etmedim. Zabıtlar sarihtir. Hiç kimseye bir 
şey demedim. Gelen metnin, müzakereye esas olan 
metnin, ilmî donelere istinat ederek, ilmî litera
türe istinat ederek, tarihin seyri içindeki geliş
lerine örnekler vermek suretiyle, sosyalist ve ko-
lektivist bir tasan olduğunu iddia ediyorum. Yok
sa, şu grup komünisttir, şu grup rujdur, şu grup 
budur şeklinde, benim ağzımdan hiçbir kelâm çık
mamıştır. Bunun istismarını Başkanlık elbetteki 
önleyecektir. Bu konuda kesin görüşümü bir kâ
ra daha teyit etmek istiyorum. 

Nedir 36 nci madde?.. Çıktı sözcü, konuşuyor... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, madde üzerinde 
lütfen... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Madde üze
rinde, kamulaştırmadır. 

Kamulaştıracaksınız, hangi espri ile kamulaş
tırmak icabediyor, onu ifade ediyorum. 

Bakınız ne diyor Fethi Çelikbaş, tekrar oku
yacağım. İnşallah bunların hepsi, Türkiye radyo
larından objöktif olarak Türk halkına duyurulur 
da Türk halkı oynanan oyunun ne olduğunu bu 
suretle bilir ümid ediyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu oyu
nun failleri kim? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Dtvamla) — Türk Mil
letinin oyuna sunulan 36 nci madde ne şekilde 

I tedvin edilmiştir? Ben bu maddeleri tedvin odeıı, 
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o vatanperver Kurucu Meclisin Anayasa Komis
yonu kadrosuna şükranlarımı 'huzurunuzda tek
rarlıyorum. Bize bu imkânı verdiler de, bu sos
yalist görüşlere karşı 3'6 ııcı ve 37 nci maddenin 
metnini ve ruhunu milletimizin huzurunda mü
dafaa etmek imkânını bulduk. 

Bakınız şimdi okayonım... 
BAŞKAN — Savın Dağdağ, ben bir hususu 

tescil etmek isterim 'Ben Türk Parlâmentosun
dan sosyalist bi : kanunun çıkacağını kabul etmi
yorum. Lütfen bu mevzuda daha dikkatli! olunuz, 
rica ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo 
Başkan. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Buna hakkınız yoktur. Başkan söze girmez, Böyle 
bir hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale 'etmeyin. 
Meclis Başkanı olarak bunu söylüyorum, hakkım
dır. Müdahale etmeyin lütfen. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Başkanın böyle söze girmeye hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Hakkı vardır, lütfen. 
'Sayın Dağdaş, buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müsaade edi

niz; de... 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Başkanın araya girmeye hakkı yoktur. 
BAŞKAN —• Sizin müdahaleye hakkınız yok

tur. Lütfen susunuz. Buyurun efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müsaade 

edimiz de, üyeler görüşlerini arz etsin. 
BAŞKAN — Buyurun beyefendi, buyurun, 

buyurun... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — O halde ne

den sözümü kesiyorsunuz? 
MUSTAFA. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

B'aşkan, kürsüye in orada konuş. 
BAŞKAN — Buyurun beyefendi, buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sözümü 

kesmeye hakkınız; yoktur. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş, buyu

run. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Görüşlerimi 

ara ediyorum. 
BAŞKAN —• Buyurun, arz edin. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok rica 

ederim. Balkınız efendim arz ediyorum... 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla.) — Ne diyor 

Fethi ÇoJikbaş... Yine toprak kamulaştırmasını, 
mülkiyeti zedeleyici bir hüküm halinde evvelâ 
bir madde tedvin edilmiş. Fakat, Kurucu Mecli
sin Anayasa Komisyonunun vatanperver evlâtla
rı karşısına çıkmış bunların. Ne diyor Çelikbaş, 
bakın... 

Muhterem arkadaşlar, evvelce huzurunuzda 
gerek mülkiyet hakkı, gerek miras hakkı üzerinde 
konuşmamış olsaydım, katiyyen huzurunuza çık
mayacaktım. Bizim burada tamamen memleketin 
hayrına, milletimizin nefine yaptığımız müzake
reler, maalesef bâzı kötü niyetli insanlar tara
fından, k#jü istikametlerde vatandaşlara yayıl
mak istendiği için şimdi huzurunuzda kıymeiü 
Komisyonun müzakerelerinden ilham alarak, yap
tığı tadil teklifi dolayısıyle teşekkür etmek isti
yorum, ben de teşekkür ediyorum. Ve Sayın Hıf
zı Veldet Velidedeoğlu'nun mütalâalarına iştirak 
ederek arz ve ifade edeyim ki, Komisyonun ta
dil teklifi Medeni Kanunumuzun getirdiği, bugün 
Türk Milletinin alışık olduğu şekilde bir mülkiyet 
hakkı ve tasarruf imkânı getirmektedir. Gerçek
ten Komisyonun getirdiği teklif, Medenî Kanunu
muzun 618 ncıi maddesinde kabul ettiği mülkiyet 
hakkına tamamen uymaktadır. Medenî Kanunun 
618 nci maddesi şöyledir: «Bir şeye malik olan 
kimse, o şeyde kanun dairesinde dilediği gibi ta.-
sarruf etmek hakkına haizdir.» Siz bu maddeyi 
bu şekli ile Türk Milletinin oyuna arz 'etmişsiniz, 
618 nci madde de yürürlüktedir. Bu maddenin 
dışında-hiçbir işlem yapamazsınız. Mümkün değil
dir bu, mümkün değildir! 37 nci maddeyi okuyo
rum.., 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, toparlayın. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, ikinci defa söz hakkım baki tabiî. 

Şimdi okuyacağım arkadaşlarım. Ancak bura
da bir değişik iddia vardır; Emin Paksüt bey ile
ri sürmektedir 37 nci madde ile ilgili olarak, bu 
da her halde Yüksek Heyetinizin dikkatinden kaç
mamıştır. Metinde; «Toprağın genişliğini göste
rebilir.» deniyor. Bu «gösterebilir» kelimesi, «tâ
yin 've t'espit» mânasmdadır. Tâyin ve tespit ye
rine Türkçe deyim kullanılmıştır. Filhakika he
pimizin bildiği gibi, bizim Medenî Kanunumuzda 
da, terekede de, taksimde de, buna ait hükümler 
arasında ziraî işletmeler babında esasen mevcut 
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vahdetin muhafazasını gerektiren hükümler sevk 
edilmiştir. Bu hükümler yeni hükümler değildir. 
Medenî Kanunumuzu kaimi ettiğimiz andan iti
baren, mevcut olan hu hükümlerin yeni Anayasa
mızda «belirtilmesinde isabet görülmüştür. Burada 
genişlikten bahsedilmesindeki maksat; malı çok 
olan büyük çiftlik 'sahiplerimin malını kıskanmak 
değil, verimsiz hale gelecek olan arazinin verimi
ni kurtarmak gayesine matuftur. Bu maksatla dü
şünüldüğünü açıklamakta fayda mülâhaza ede
rim. Yoksa, «Geniş arazi sahibinin arazisini elin
den 'alıp, dağıtarak, araziyi verimsiz hale getir
mek 'gibi bir 'düşüncemiz yoktur.» diyor. 

Buyurun, sarahaten ifade edilmiş. Bu şekilde 
Anayasa milletin oyuna sunulmuştur. 

Sonra kalkıyorsunuz burada, «1945'te de iah 
ditler konuldu.» diycrsunuz. Evet, siz, 1945 tap-
hindekti kanunu müdafaa mı ediyorsunuz Sa ya\ 
Komisyon Başkanı? Buyurunuz işte buradadır, 
21 nci sayfada. Bu kanunun da adı revolüsyoıı 
kanunu'dıu'. 

Tekrar ediyorum- 25 tane ilim adamı tarafın 
dan ele alman ve isimlerini zabıtlara tescil ettir
diğim bu eserde, 1945'te çıkarılan kanunun da bir 
revolüsyon kanunu olduğunu illim adamları söy
lüyor. Bu gibi tahdit koyan milletlerin de ismini 
bu kitapta sayıyor; Polonya. Çekoslovakya, Maca 
ristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan... 

Bunları yukarda da okumak istedim ve hepsi
ni zapta geçirtmıişimdir. Ben ilmî dokümantas
yonlara, gerçeklere dayanmayan, yuvarlak lâf
larla, «Bu kanun, toprak reformunu engellemek 
için öne sürülen tedbirlerdir» gibi yuvarlak lâf 
larla değil, ilmî donelerle konuşuyorum. 

Müddetim bitti her halde, madde üzerinde 
ikinci defa ve grup adına sözlerime devam ede
ceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Buyurun Sayın Hasan Türkay. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Tarım ve Toprak kanun tasarısı görüşüldüğü 
andan şu ana kadar 'bütün maddeler üzerinde ko
nuşan, parti grupları adına konuşan arkadaşları
mızın bir kısmı, dolaylı yollardan, bu tasarıyı 
desteklediğimiz için sosyalist ve komünistlikle biz
leri itham ettiler. 

Ben, bu temayı işleyen arkadaşlarımız belki 
bu görüşlerinden vazgeçerler diye bekledim şu 

ana kadar; fakat, baktım ki ısrarla, inatla aynı 
temayı, aynı görüşleri işliyorlar. Bu kanun tasa
rısını destekleyen ve tapuları deldirmeyeceğiz, di
yen siyasî grubu kastetmekte ve bunu destekle
mekle komünist ve sosyalist kokan bir kanun çı
karıldığını iddia ederek, bu grubu, şahsımı dolay
lı olarak sosyalist ve komünistlikle itham etmek
tedirler. Bunun başka hiçbir yolu yoktur. 

Ömrü boyunca komünistlerle mücadele etmiş 
bir insan olarak kendime bakıyorum, acaba ben 
sosyalist mi oldum, komünist mi oldum diye. 

Arkadaşlar, bu temayı işleyen ve bizi sosya
listlikle, komünistlikle «itham eden ifade tarzları
nı şahsım adma şiddetle reddederim. 

Sonra, çıkıyor «buraya ve diyor ki: «Ben asla 
Meclisi ve bâzı grupları komünistlikle ve sosya
listlikle itham etmedim, sadece gelecek nesiller 
«için zapta geçirdim...» Ama diğer taraftan da 
23 ncü madde görüşülürken, «Tapuları deldirme
yeceğiz» diye milletin huzuruna çıkan partiyi kas
tediyor. Onu söyleyen «biziz; yine tapuları del
dirmeyeceğiz ve şüphesizdir ki, komünizm ve sos
yalizm kokan bir kanunun bu Parlâmentodan geç
mesine asla müsaade etmeyeceğiz. 

Diğer bir parti çıkıyor; «Bu tasarı sağ ve fa
şizm «kokuyor.» diyor. Biz kaldık ortada. 

Kendikendime karar veriyorum, diyorum 
ki: Biz doğru yoldaymışız. 

Size «Bağcı ve faşist» diyen arkadaşım, bi
zim içimizde belki faşist ve sağcı kafalı arka
daşlar vardı ama, ayrıldılar onlar biçim içimiz
den. Bizim grubumuz içerisinde o kafayı taşı
yan arkadaşlar kalmamıştır. Bunu da şiddetle 
reddediyorum. 

Şuna inandım: Sayın Dağdaş zannediyorum 
4 seneye yakın Tarım Bakanlığı yaptı. Demek 
oluyor ki, bir bakanı böyle uzun bir müddet 
bir yerde oturtmamak lâzım; bundan sonra ge
lecek hükümetlerin başkanlarından bunu rica 
ediyorum. Mütehassıs kesi'iyor, geliyor bize 
Türkiye'de bu işi sadece ondan başka bilen 
adam yokmuş gibi, kendisini birinci derecede 
mütehassıs, otoriteymiş gibi, «ille de bu işi bi
len benim.» diyor. 

O bakımdan ben, bundan sonra gelecek baş
bakanlardan rica ediyorum, bu kadar uzun 
müddet bakanlıklarda bu gibi arkadaşlar kal
masınlar da bir gün gelip bizim başımıza müte
hassıs kesilmesinler. 
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26 neı madde yerindedir. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım 
BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, bu

yurun efendim. 
iMEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Değer

li arkadaşlarım, 
Bu kanunun sosyal, ekonomik ve siyasal 

yönleri, hedefleri var. Bu hedeflere göre kamu
laştırmanın, bu hedeflere tez elden varılması 
için hangi bölgeden başlanacağının hangi böl
gelerden sıra ile geçileceğinin, bu hususların 
bilhassa kanunda âmir bir hüküm olarak belir
tilmesi lâzımdır, şarttır kanaatindeyim. 

Endişem şuradan geliyor: 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanuni toprak reformu 
bakımından bu kanun ile aşağı - yukarı aynı 
idi. Ancak zamanın iktidarları kanunu hedefin
den saptırmışlardır, fakir vatandaşların, elinde 
elli - altmış dönüm toprağı olan vatandaşların 
başına dert etmişlerdir. 

Bakınız nasıl oldu : 1945 Kanununun ka
mulaştırma, yani geniş arazilere uygulama yö
nü saptırıldı. 1953 yılı içinde bir vergi kanunu 
çıkarıldı. Toprak kanunu, toprak kamulaştırıl
ması için kurulan toprak tevzi komisyonları, 
kanun ölçüsünde dağıtıma kâfi topraklara so-
kulamadı; büyük toprağı olmayan, elinde aza
mî yüz - iki yüz dönüm toprağı olan vatandaş
ların üzenine yürütü düler. Kaç dönüm topra
ğın var? 50 dönüm. Tapun var mı? Yok. Vergi 
kaydı? Var. Kaç dönüm? 40 dönüm. Hemen 10 
dönümü kesilip alındı, vatandaş birbirine düşü
rüldü. 

•Şimdi bu kanun görüşülürken en çok endi
şelenen, elinde beş - on dönüm toprağı olan va
tandaşlardır. Zengin arabaunı dağdan aşırı-
yor, fakir düz ovada yolunu şaşırıyor. 

Bu söbeple, kanun yapılırken toprak tevzi 
işine ve kamulaştırmaya, bu kanunun sosyal ve 
siyasal hedefleri gözönünde tutularak, nereden 
başlanacak ve hangi bölgelerden geçirilecektir, 
bunun saptanması lâzmıgelm ektedir. 

Ben genellikle yaptığım tetkikte, kanunda 
böyle bir duruma raslayamadım. 

Yarın bu kanun çıkacak, yine.l953'te çıkan 
Vergi Kanunu gibi bir başka kanun, yönetme
lik, yürürlüğe konulacak, tanzim edilen komis
yonlar belli bölgelerde çalıştırılamayacak, yine 
bu kanunun hedefi ile bağdaşmayan kazalara 

ve vilâyetlere komisyonlar sokula,cak, elinde 
elli - yüz dönüm toprağı olan vatandaşların baş
ları yine derde sokulacak. 

Bugün bölgeleri gezip dinleyecek olursanız, 
hakikaten bu kanundan endişelenenler, bu ka
nunun tevzie tabi tutacağı toprakların sahipleri 
değil, küçük toprak sahibi fakir vatandaşlar
dır. 

Ben komisyondan ve Hükümetten istirham 
ediyorum, bu konuyu kanunun bir tarafına yer
leştirecek şekilde ele alsınlar ve küçük toprak 
sahibi vatandaşları endişelerden kurtarsınlar. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ocak

çıoğlu. 
Buyurun Sayın Refet Sezdin. 
REFET SEZGİN (Çanakale) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı 
üzerinde müzakereler cereyan ettiği günden bu 
yana, hemen her madde ü-erinde mütalâa ser-
dedilirken, iki noktai nazarın dikkatlice ortaya 
konduğuna şahidolmaktayız 

Noktai nazarlardan birisi; Sayın Dağdaş 
tarafından ortaya konulan, bu tasarının genel
likle kolektivist bir görüşle hazırlanan bir ta
sarı olduğudur. Bu beyan ve bu iddia her mad
dede yapılmakta ve bu tarzı iddia, Meclis mü
zakerelerinin kamuoyuna intikalini sağlayan 
yollarla da her gün vatandaşa intikal etmek
tedir. Vatandaşın kafasında, «Bir Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu tasarısı getiirlmiş, bir 
partinin iddiasına göre kolektivist bir düşün
cenin mahsulüdür.» düşüncesi yaratılmak isten
mektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri de genel 
olarak aksi görüşü savunuyorlar ve «Bu tasarı 
çok sağcı bir tasarıdır» diyorlar. 

Şüphesiz Türk Milleti gerçeğin ne olduğunu, 
bu iki iddiadan hangisinin doğru olduğunu 
değil de, bu iki iddianın da tamamen yanlış ol
duğunu vicdan terazisinde tartar ve hükmünü 
verir kanaatindeyiz. 

Ben işte bu noktada, ciddî bir üzüntü içeri
sinde bulunduğum cihetle söz almak zaruretin
de kaldım. 

ıSaym Dağdaş konuşmalarında, bir noktada 
haklı olarak, Medenî Kanunun 618 nei madde
sinden bahsettiler ki, bu madde mülkiyet hak-
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kını nizamlar. Doğrudur. Ancak, Medenî Ka
nunun 61'8 nci maddesi, yani «aynî haklar» 
bölümü bir başka şeyi de nizamlar: Mülkiyetin 
takyitlerini nizamlar. O, mülkiyet hakkının 
hangi sınırlarının varlığını ifade eder. Yine 
Medenî Kanun, yani Atatürk'ün bir hukuk in
kılâbı bir hukuk ihtilâli neticesinde milletimi
ze hediye ettiği ve bugüne dek memleketimizde 
tatlbik edilen Medenî Kanun mülkiyetin takyit
lerini getirir. Mülkiyetin takyitlerinden birisi 
de kamulaştırmadır. 

Şimdi bu noktada tekrar Sayın Dağdaş'ın 
«İlmî dokümantasyona dayanıyorum» demesine 
istinaden, Anayasanın 36 ncı maddesine baka
lım. Kendileri «Anayasanın 36 ncı, 37 nci mad
desine aykırı» diyor. Anayasanın 36 ncı mad
desi, aynen okuyorum; «Herkes, mülkiyet ve 
miras haklarına sahiptir» diyor. Bu tasarı mül
kiyet hakkını, miras hakkını engelliyor mu? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır. 
REFET SE'ZGiîN (Devamla) — Hayır. 
Bâzı yerlerde ne getiriyor"? Kamulaştırma 

ve saire giibi takyit getiriyor. Bunlar belli mad
delerinde yazılı. Bu, Anayasanın 36 ncı mad
desinin bu fıkrasına aykırı mı? Değil; çünkü 
onun altında bir fıkra daha var: «Bu haklar, 
ancak kamu yararı amacıyle, kanunla sınırlana
bilir.» 

Demek ki, Anayasa, 36 ncı maddesinde ka
mu yararına olan meselelerde mülkiyet hakkı
nın sınırlanabileceğini ortaya koymaktadır. 

iSonra Sayın Dağdaş birçok memleketler 
saydı ve filân memlekette şöyle filân memle
kette böyle dediler. Bilmeyen kişiler zanneder 
ki, Saym Dağdaş'ın ifade buyurduğu bu mem
leketlerde cereyan eden toprak mülkiyeti konu
su, ifade ettiği üzeredir. Halbuki değil. Meselâ 
bir misal arz edeyim, Holanda'dan bahsettiler; 
Holanda^da mülkiyet hakkı Devlette ve 99 sene 
kiraya verilmektedir. Dokûmantasyonsa, ilim 
ise işte bu.. Sayın Dağdaş'ın ifade buyurduğu 
husus yanlış. 

Şimdi bu noktada bir hâtıramı arz edip söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 

Toprak ve tarım reformu meselesi çağın 
önemli bir meselesidir; sosyal adalet meselesi
dir, bir insanlık meselesi dK Toprak reformu, 
toprağın şöyle veya böyle sınırlanması tâ İslâm 

hukukundan beri de vardır. Osmanlı İmparator
luğunda Arazi Kanunu ile kabul edilen hüküm
lerde vardı. 

Bu cümleden olarak, 1965 - 1969 arasında 
Adalet Parti iktidarı devrinde de Partimizin 
programına ve felsefesine uygun bir toprak ve 
tarım reformu yapmak için çalışmalar yapılmış
tır; o zaman Sayın Dağdaş ark.adaşım Tarım 
Bakanı bulunuyordu. Bir tasarı hazırla-ndı ve 
Bakanlar Kuruluna getirdi. Bu tasarıyı Bakan
lar Kurulunda altı bakandan kurulu bir Komis
yonda inceledik. Kendileri bu beyanımı her hal
de teyidederler. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Doğru. 

REFET SEZGİN (Devamla) — İnceledik, 
ciddî bir incelemeye tabi tuttuk. Bu inceleme
mizin neticesinde Bakanlar Kuruluna bir dü
şünce ile geldik; «*Bu siyasî felsefemize uygun 
düşmemektedir, bizim solumuzda gözükmekte
dir.» Onun üzerine bir ikiıci tasarı hazırlandı, 
onu müzakere ettik ve o suretle yine bizim si
yasî felsefemize, parti programlımıza aykırı 
düştüğü cihetle, yine bizim solumuzda mülâha
za ettiğimiz için o da kabuı edilmedi. Bir üçün
cü tasarı getirdi, aynı akıbete duçar oldu ve o 
zaman Hükümet de, «Adalet Partisi Türk Mil
letinin gerçek temayüllerini bilen bir parti ola
rak kendi inançlarına temayüllerine uygun düş
meyen böyle bir tasarıyı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edemez» neticesine vardığı için 
Hükümetten bu tasan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmedi ve orada kaldı. 

Mesele ıböyle iken, Adalet Partisi gruplarını 
kolektivist bir tasarıyı destekler şeklinde be
yanda bulunmak, telmihte bulunmak insafsız
lıktır, doğru değildir; ciddî bir değer taşımaz. 
Hele kendileri, toprak reformu tarım mütelhas-
sısı geçinenlerin, hu Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu tasarısının mazisi bakımından, beyan
ları bakımından ne derece haklı olduğunu orta
ya koyar. Belki bu bir seçim malzemesi olarak 
kullanılabilir, ama bu, seçim malzemesi olarak 
kulanılmak gilbi bir yol ihtiyarına sebep teşkil 
ederse, onun karşısında bu konuda Adalet Par
tisi gruplarının ve bizim söyleyeceğimiz çok 
şeyler vardır. Onları da hesabetmek lâzımdır. 

iSaym milletvekilleri, 

IBu vesileden istifade etmek suretiyle, geti
rilmiş bulunan Toprak ve Tarım Reformu Ka-

— 493 — 



M. MecM B : 124 11 . 6 . 1973 0 : 1 

jıunu tasarısının sosyalist ve kolektivist bir hü
viyetle hazırlanmış bir tasarı olmadığı inancını 
taşıdığımı belirtirken, böyle bir tasarıya iddia 
istikametinde, daha doğrusu iddialar istikame
tinde, hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem 
Demokratik Partinin iddiaları istikametinde, 
'bir tasarının mevcudolmadığını; tasarının mem
leket gerçeklerine, reform ihtiyacına uygun bir 
tasarı olduğunu ve bu istikamette de nihai sö
zün Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bulun
duğunu beyan eder, bu istikametteki ithamları 
huzurunuzda reddederim. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Refet 
(Sezgin. 

Hükümet adına Sayın Bakan, buyurun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Dağdaş. 

DEVLET BAKANI ÎT HAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 ncı 
madde kamulaştırma ile ilgili bir maddedir. Bu 
madde dolayısıyle Sayın Dağdaş, tasarının ge
ne hiejbir zaman ifade etmediği bir anlamı, ta
sarıda mevcutmuş gibi göstermıeye kalkıştılar. 

ıŞimdi kendilerine şu hususları hatırlatmak 
isterim : 

1961 Anayasası 36 ncı madde ile mülkiyet 
hakkını tespit ve tescil ettikten sonra, kamu 
yararı amacıyle mülkiyet hakkına takyitler ge
tirebileceğini de öngörmüştür. 

Gene, 1961 Anayasası 37 ve 38 ncd madde
lerinde, çiftçinin topraklandırılması amacıyle 
arazinin kamulaştırılması olacağını getirmiştir. 

Kamulaştırma nedir Sayın Dağdaş? Bir 
araziyi Devletin .akması ve bedelini ödemesidir. 
1961 Anayasası sosyalist bir anayasa mıdır? 
Kimse bunu diyemez. 1961 Anayasası sosyal 
adalete inanan bir hukuk devletinin anıayasası-
dır. Arada kamulaştırma kabul edildiğine gö
re, hâlâ daha o emri yerine getiren bir tasarı
ya «bu tasarı sosyalisttir» demek bilmem ne 
derece gerçekle bağdaşır. 

Daha ileri gidelim, 1924 Anayasasını ele ala
lım. 1924 Anayasasının 74 ncü maddesi; genej 
çiftçinin topraklandırılması amacıyle arazinin 
kamulaştırılmasını öngörmüştür. 1924 Anaya
sasında, 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan bir de-

I ğişiklikle, çiftçinin topraklandırılması için ara
zinin kamulaştırılabileceğini, bedelinin nasıl 
ödeneceğinin de özel bir kanunla gösterileceği
ni Anayasa tescil etmiş, Atatürk'ün zamanında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu kanun, 
Anayasa değişikliği çıkmıştır. 

Şimdi, böyle olduğuna göre; gerek 1924 
Anayasasında ve gerekse 1961 Anayasasında 
öngörülen bir emri yerine getirmek üztere bir 
tasarı Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. Bu 
tasarıda nıeveudolmayan bir şeyi iddia etmek 
asla doğru değildir. 

Sayın Bahri Dağdaş'a bâzı hususları hatır
latmak isterim. Kendileri bir kitaptan bahse
diyorlar, o kitaptan bâzı şeyler söylüyorlar. 
Taibiî kanunların tarihi mühim. «Japonya'da iş
gal altında iken böyle bir şey yapıldı, simidi 
Türkiye'de işgal mi var? diyorlar. Hayır Sa
yın Dağdaş. Japonya'da 1952'de ilk toprak re
formu uygulanırken 10 dönüme indirilmiştir 
mülkiyet; fakat Japonya 1962'de bunu değiştir
miş, kuzey adaları, hariç bunu 30 dönüme çı
karmıştır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 500 dönüm 
500... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Hayır Sayın Dağdaş, iyi okuyup, 
dikkatli okuyup, ciddî mahazlara bakarsanız 
öğreneceksiniz. 

Şimdi ben söyliyeyim; Iran sosyalist ülke 
midir? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hem de na
sıl... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — iran'da ilk önce suluda 4 0O0, kuru
da 8 000 dönüm takyidi getirilmiş, bilâhara bir 
kimsenin ancak bir köye salıibolalbileceği kalbul 
edilmiştir; böylece dönüm tahdidi de indiri'l-
ımisjtir, daiha da az dönüme indirilmiştir. Iran 
sosyalist ülke değil, bir kimse ancak bir ikl'öye 
sahilbolaıbilir son 1962 değişikliğine göre. 

Japonya'da, hakeza söyledim, bugün 30 dö
nümdür. 

ispanya sosyalist ülke değildir. Demokra
tik ülke değildir; ama sosyalist ülke değildir. 
ispanyamda da 1946'da toprak reformu yapılmış, 
mülkiyet hakkına tahdit getirilmiştir 

italya'da : italya, demokratik bir ülkedir. 
I italya'da da yapılmıştır, denenmiştir. 
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Sosyalist ülkelerde de gene bu olmuştur. 
Yalnız, sosyalist ülkelerde, İkinci Cihan Har-
bi'nden önce ufak bir tahdide gidilmiş, İkinci 
Cihan Harbi'nin felâketinden sonra burada ko-
lektiıvizasyon olmuştur. Yalnız, bunların bâzı
ları kolektivizasyonun zararlarını gördükleri 
içindir ki, mülkiyeti tanıma yoluna gitmişler
dir. Bu tanımada en önde gelen, en ileni giden 
Yugoslavya Halk Cumhuriyetidir. Yugoslavya 
Halk Cumhuriyeti 100 ilâ 150 dönüm arasında 
azamî müsaade etmektedir. 

!Bu .aldığımız rakamlar 1970 ve ondan sonra 
hasılan kitaplardan alman rakamlardır. Bâzı 
rakamları dile getirirken doğru mehaza bak
mak:, doğru rakam söylemek şarttır. Yoksa, çok 
eski tarihlerdeki rakamları söylemek doğru ol
maz. Buıgün Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda 
Sayın Dağdaş'm söylediği rakamlar bir ara ca
ri idi; ama o ülkeler sosyalist olmadan önce, 
halk cumhuriyeti olmadan önce idi. Halk cum
huriyeti olduktan sonra o ülkelerde kolektivi-
zasyoîı olmuştur. Ondan sonra kolektivi-
zasyonun zararı görüldüğü için mülkiyet hakkı 
sınırlı bir şekilde tanınmaya başlamıştır. Bu 
sınır çok dar tutulmuştur. En geniş tutanlar da
hi, söylediğim gibi 100 ilâ 150 dönümü geçme
mek: üzere tanımışlardır. 

Bu hususları böylece belirtmek doğru rakam 
dile getirmek, doğru rakama istinadederek doğ
ru konuşmak gerekir. 

ıGene bir hususu belirtmek isterim. Sayın 
Demokratik Parti, ısrarla toprak ve tarım 
reformunun aleyhinde bulunmakta bir taraftan 
da Eonya'daki vatandaşlara toprak tahsisi 
için Hükümete başvurmaktadır. Sayın Demok
ratik Parti sözcüleri!.. Az topraklı ve toprak
sız valtandaşa bu memleketteki imkânlar ölçü
sünde toprak verilmesinden yana mısınız, değil-
miisiniz? Az topraklı ve topraksız vatandaşlar 
topraksız kalsın mı istiyorsunuz, yoksa imkânı
mız ölçüsünde mülkiyet hakkına saygı duyarak 
bu vatandaşlara toprak verelim istiyor musu
nuz? Anlaşılması gereken tek husus budur. 
(D. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualli konuşma
yın rica ederim. 

(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTBAK (De
vamla) — Eğer, topraksız ve az topraklı vatan
daşa toprak verilmesini istiyorsak toprak ve 

i tarım reformundan yana olacağız; başka çare
si yoktur. 

Şimdi, diğer bir hususu daha belirtmek is
terim. 

Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, bu kanunda bir 
husus eksik dediler; hangi bölgelerde recEonm 
uygulanacak, belirtilmeli dediler. Buna imkân 
yoktur. Hükümetler, imkânlar ölçüsünde mem
leketin siyasî ve iktisadî jantlarını düşünerek 
bölgeler tayin edeceklerdir. Bazan bu bölgeler 
çok dar olur, bazan geniş. olur. Bunlar, her 
Cumhuriyet Hükümetinin . akdirine bırakılma
sı gereken hususlardır. Zaton, bütün dünya ül
kelerinde de genellikle böyle yapılm ıştır. Bu 
bakımdan, kanunun bölge tespit etmesi hatalı 
bir durum olur. Onun için elastikiyeti muhafa
za etmek, takdiri hükümetlere bırakmak gere
kir. 

Fakir vatandaşlar buiuda ezilir endişesini 
izhar ettiler. Ezilmemesi için azamî dikkat gös-

I terilmiştir. Eğer, bir vatandaş toprağını işlet
miyorsa, 250 bin liraya kadarı peşin ödenmek 
üzere Komisyonda değişiklik j^apılmıştır. Grene 
bu vatandaşlarımızın çalıştıkları sürece arazile
rini istisnai olarak kiraya vermesi hususu, Ko
misyonda yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 
Böyle olduğuna göre, fak'j* vatandaşların ezil
mesi değil, bilâkis topraksız ve az topraklı va
tandaşların refaha kavuşturulması bu tasarının 
amacıdır. Tasarıyı doğru göstermek ve o isti
kamette konuşmak, ı̂ ğer tasarıda bâzı yanlış
lıklar varsa, bunları da objektif ve açık bir şe
kilde dile getirmek gerekir. 

Bu hususu bir kere daha belirttikten sonra; 
bu tasarının sadece ve sadece bir hukuk dev
letinde, sosyal adalete inanan insanların hazır
layabileceği bir tasarı olduğunu tekrar belirti
rim.. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın Buldanlı, şahsınız adına mı söz isti
yorsunuz? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Evet 
efendim, şahsım adına. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
Dağdaş grup adına istiyor, sonra size söz vere
ceğim. Buyurun Sayın Dağdaş Grrup adına. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Kaçıncı 
J defadır konuşuyo/r bu Dağdaş ? 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan bir defa grup adına konuşulduktan son
ra şahısları adına konuşulsun, ikinci defa grup 
adına konuşsunlar daha sonra olsun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDA® 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Değerli arkadaşım Refet Sezgin, burada hi
lafı hakikat bâzı şeyler söyledi, üzüldüm buna. 
Ben bir tek kanun götürdüm. Burada, benim o 
tek kanunu hazırladığım zamanın teknisyenleri 
var. Kabineye tek bir kanun götürdüm, ikin
ci defa, üçüncü defa hiç bir şey getirmedim. Bir 
kanun götürdüm, o- kanun da elimdedir. O ka
nunda,, «aşırı sağcı ağalan sen kolluyorsun» 
dîye beyanları vardır. Bu beyanları da, bakan
ların bu beyanlarını da toplantımızda bir ki
tap haline getirdik, onu d i yarın getirip aırz 
edeceğim. Diğer sayın üyelerin ve Sayın Refet 
Sezgin'in bütün beyanlarını getirip arz edece
ğim. B;en tek bir kanun Bukanlar Kuruluna 
sevk ettim; iki defa, üç defa kanun sevk et
medim. O kanunun metni de burada şu kanu
nun içindedir. Hattâ, sayın Genel Başkanları, 
Abdi İpekçi B'eyle konuştukları zaman, «"Adalet 
Partisinin elinde, 1965 ve 1969 arasındaki dev
reye ait bu konuda fevkalâde dokümantasyon
larımız mevcuttur.» buyurmuşlardır; doğru
dur. Ben, Sayın Adalet Partisinin Genel Bal
kanının Konya'daki konuşmalarını, geıve 1965 
Hükümet programın d aki konuşmalarını Senato 
konuşmalarını bugün de teykl ediyorum, teslim 
ediyorum, en doğru görüştür. Mert olacağız 
mert; hiç hilafı hakikat konuşmayacağız. İşte 
böyle vururlar adama. Bu budur. Tek bir ka
nun vardır, o kanun dışında da ben Hükümete 
iki defa, üç defa kanun sevk etmedim. 

REFET SEZGİN 'Çanakkale) — Revize et
tin işte... Revize ettin... 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Devamla) — Hiç birisini de geri almamışım-
dır, hiçbir tanesini. Ancak zamanın Başvekili
ne saygı icabı, arada sırada notlar vermişizdir, 
çalışma bu istikamette gelişiyor diye; onun dı
şında tasarı olarak bir tek tasarı götürmüşüm-
dür ve bana, «Niçin bu, bu istikaımette oluyor 
§u istikamette olmuyor» diye hiçbir görüş 
açıklamasında da kimse oalunmamıştır. Mert
çe söylüyorum, mertçe söylüyorum. İşte benim 

hazırladığım kanun buradadır. Bütün metniyle 
Yüce Meclise de sevk etmiştim. 

Bugün de şu kanunun içinde diyor ki; «Bah
ri Dağdaş'm Tarım ve Toprak Reformu teklifi.» 

Eczacubaşı'nın hazırlattığı bir kitapta bü
tün çıkan kanunların hepsinin kritiğini yapmış
lardır. Benim kanunumu da kapitalist kanun 
olarak nitelemişlerdir, solda değil, Adalet Par
tisinin daha da sağında bir kanun olarak nite
lemişlerdir. Yarın o dokümantasyonları da ge
tirip huzurunuzda okuyacağım. 

iSayın Devlet Bakanı, «Az topraklı, topraka 
sız çiftçiye toprak verecek misin vermeyecek 
misin?:» diyor. Benim kanunum vardır Sayın 
Ba'kan, akudunuz mu? O kanunun içinde Türk 
çiftçisinin gelir ve verimini artırmak için bütün 
tedbirler mevcuttur; fakat sizin görüşünüz isti
kametinde değil. 

Benimi söylediğim dokümantasyonlar için 
«tarihi mühimdir' diyorsunuz. Benim elimdeki 
dokümantasyon 1954 senesine ai+tir. Yani o za-
ıman Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu da çık
mıştı, yani o zaman Çekoslovakya'nın, yani o 
zaman Polonya'nın, yani o zaman Macaristan'ın 
da ne olduğu meydanda idi, 1954 senesinde. Bu 
kitap o zaman çıkmıştır, bunu oradan okuyo
rum. isterseniz daha yenilerini getireyim. Bu 
derli - toplu olduğu için bunu getiriyorum. 3ÖÖ 
tane dokümantasyon getirir dökerim buraya. 

BAŞKAN — İSayın Dağdaş. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan. 
Şimdi geliyoruz, biraz evval 'bahsedilen Me

denî Kanuna ve 37 nci maddeye. 
Okudum... Neyi dkudum ben? Anayasa Ko

misyonunda !bu 'kanun tedvin edildiği zaman 
maksadı ne idi, onu okudum. Yine okudum, 36 
ncı maddedeki yararını onu okudum burada. 
Her yerde istimlâkler vardır; Almanya'da da 
vardır. Tabiî, bir yol geçirirsen istimlâk olacak
tır. Her yerde vardır. Bir baraj kurarsan istim
lâk olacaktır. Bu doğru... İstisnaî haller... Ama 
/ben 'mülkümü hakikaten kamu yararına, ilmin, 
ekonominin emrettiği şeikilde değerlendirdiğim 
halde gene, «Sana ancak bu 'kadarını 'bırakıyo
rum, bunun üstündekini de filâna veriyorum.;»' 
diyeceksin. «Niçin veriyorsun?!» «ıSebelbini sor
ma» Bu her halde kamu yararı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, müddetiniz bit-
I mistir. 
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BAHRÎ DA&DAŞ (Devamla) — Bitiriyo-
Tum, bitiriyorum. 

Benim kanunlarım buradadır, maddeleri bu
radadır. Her şeyi sarihtir, 'hiç kimseye de iftira 
etmiyorum. Tekrar ediyorum; 'kanun getirmiş
t ir burada, kooperatifler kuracaksın. Öbür ta
raftan şirketler kurumuş, adam araziyi değer
lendiriyor, verim artışına hizmet ediyor, serma
ye getiriyor, akıl getiriyor, diyorsun İki; «Ben 
bunları kamulaştıracağım.»1 Peki ben burada art 
fikir aramayayım da ne arayaym? Nerede gö
rülmüştür böyle şeyler? Hakikaten getirilen 
şey 15 'bin lirayı temin edecek arazi ibüyüklüğü. 
Zaten 15 'bin lira ile geçinilse idi, böyle dağıl-< 
maya, böyle parçalanmaya imkân yoktu. De
mek ki 15 bin liralık büyüklükler zulüm bü
yüklükleri olmuştur. Bunun üstüne 'tekrar bir 
kambur koyacağım diye, senelerden beri düzen
li hale getirilmek istenen şeyleri bir kalemde 
elinin tersi ile atamazsın. Eğer çiftçiyi toprak
landırmak istiyorsan, fukaralıktan kurtarmak 
istiyorsan - her zaman tekrarladım - getirir §u 52 
milyon hektarla ilgili tedbirleri şu 52 milyon 
hektardan, şu kanunun içinde bir tek tedbir 
göster «lini öpeceğim. Çünkü 52 milyon hektar 
Devletin hüküm ve tasarrufundadır; tasarru
funda olduğu içindir ki sureti katiyede yanaş
mıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağ-
daş. 

İSaym Aihmet Buldanlı.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
t a n , değerli arkadaşlarım.; 

Son 10 yılda Türkiye'mizde bir .illet arız ol
muştur: «Sloganlar ve kurtarıcılar memleketi 
Türkiye, halaskarlar memleketi Türkiye...» 

Her eline kalem alan, her ıkafası çalışan 
Türkiye'yii kurtarma savaşımca başlar. Ya Allah, 
ya fettah Türkiye bir kalemde kurtulacak... 
Dağdaş arkadaşımız da galiba toprak .rejimi-
ıni en iyiî bilen, en iyi düşünen ve 'Türkiye'yii 
kurtaracak şekilde bilen yegâne şahsiyettir. 

Gayet tabiî her yiğitin kalbinde bir ars-
lan yatar. Kendini öyle görür, başka mesele. 
Kendini takdir de ederim, bu işin mütehassı
sıdır, biülir de; ama Sayın Dağdaş bir noktayı 
bilmiyor: Burada mehaz olarak, belge ola
rak, hep Kurucu Meclisin Anayasayı kabulü 

sırasında birkaç parlâmanfterin beyanlarım gös
teriyor, diile getiriyor ve o mehazdan hareketle 
doğruyu bulmaya çalışıyor. 

Hâkim, bir meselede, kanunun gerekçesine 
veya Mecliste müzakeresi sırasındaki zabıt
lara gör>e değil, lâfzına veya ruhuna baka
rak karar verir. Anayasanın 36 ncı maddesi ne 
diyorsa, ne yapmak istiyorsa, ruhu ne ise, lâf
zı ne ise ona göre amel edilir. 

Görüştüğümüz madde 26 ncı maddedir. 
26 ncı madde kamulaştırmayı getiriyor. Sjjkn.-
>di burada müzakere .mevzuu olan, 26 ncı mad
denin ne getirdiği, ne götürdüğü, hangisli doğ
rudur hangisi eğnidir, neresiniîn çıkarılması 
lâzımdır veya neyin ilâvesi lâzımdır (konusu
dur. Bunun münakaşası yapılmak lâzımken, 
teorik olarak, (birtakım fikiMer ortaya atıla-
raik, yıllardan beri şampiyonluğu edlen top
rak reformunun bugün realite haline gelme
si katiyet kesbedince, kanunlaşacağı anlaşı
lınca, hemen karşısına geçmek durumu hâsıl 
oluyor. 

Efendim, bu kanun bir grupa göre faşist 
bir kanundur, bir grupa göre de sosyalist veya 
komünist bir kanundur. 

Şimdi bu kanunun çııkarılmasma çalışan 
grubun bir ferdi olarak şunu alenen beyan 
edeıûm: Beş vakit namaz sonunda minareye 
çılkıp; «Adalet Partisi komünist bir kanun 
çıkarıyor» deseniz dahi, Adalet Partisine bunu 
yakıştıramazsınız. Yakışmaz, saküil durur, dü
şer Adalet Partisinin sırtundan bu. Buna sa
hip olanlar vaırdır. Biıtkaç kişiye veya zümre
ye, şuna buna diyebilirsiniz bunu; ama tek 
diyemeyeeeğilniz grup, tek diyemeyeceğiniz par
ti, teşekkül Adalet Partisildir. Adalet Partisi
nin her ferdi komünizmin değil ruhu, esprisi, 
kendisi; şekline de taraftar değildir. Seylan
'dan fkaçar giM ondan ikaçar. Biz onu müdafaa 
etmeyiz, şahsen bendeniz, bu şerefli partinin bir 
üyesli olarak, (komünizmin karşısında cephe 
almış birisiyim. Kitap yazmışım, bunun kar
şısına geçmişim. Hiç kimse bunu bize izafe ede
mez. 

Burada toprak reformunun şu hali ile çık-
ımaması içjin çalışan Sayın Dağdaş'a bir nokta
yı hatırlatıyorum: Bir milletvekili arkadaşı, 
kendi partisinin bir üyesi Gaziantep'te, «Ey 
köylüler, ağanın tarlasını basınız, çiftliğini iş-
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gal edinilz» demektedir. Acaba bundan. haberi 
.yar •mı? Bunlar; belgeleri ile, şabitlerlilyle ispa
ta hazırdır. (A. P. sıralarından «Bravor» sekle
ri) «Hayır» diyorsa kendisine belgeler göste
relim, şahitler gösterelim. Bir yanda «Bu ka
nun sosyalist kanundur» diyeceksiniz, diğer 
yanda köylüyü teşvDk edeceksiniz. Bunda sami
miyet aramak abesttir. İnsanlar şelkle değlil, bi
raz da esasa inmek mecburiyetindedirler, doğru-
yu görmek mecburiyetindedirler. ıSiz ne kadar bu 
kanunun karşısında olursanız olunuz, biz Ada
let Partisi olarak bu kanunu en iyli şdkilde en 
doğru şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. 

Dliğer'bir grupa mensup bir arkadaşımız da 
diyor k i : «Bu toprak reformu reform olmak
tan çıktı «Niye cılktı) ;» Birinci Erim Hüküıneti-
nlln getirdiği tasarı böyle değildi, şekil değiş
tirdi, mânâ değiştirdi',». 

Bunun 'kadar da 'abesle (iştigal olmaz. Muh
terem milletveMUleni, biz burada tapu sicil 
'muhafızı mıyız iki getirtilen her belgeyi tasdik 
edeceğiz? Bir tasarı gelir, 'bir teklif gelir; Ko
misyonlarda enine boyuna müzakere 'ederiz. 
Gayet tabiî ki, siyasî terdüh her partinin hak
kıdır. Bir büyük partıi *de bu tasarıyı kanun
laştırmak için, kendi siyasî görüşü istikâme
tinde şekiil verecektir. Bunun aksimi, düşünmek 
hatadır. 

'Şimdi, mesela bu Mecliste Halk Partisi ek
seriyet grupu olsaydı, acaba tasarıyı böyle mi 
çıkarırdı? 

BAŞKAN — iSayın Buldanlıı, konuşmanızı 
lütfen bağlayınız. 

AH3MET BUDANDI (.Devamla) — İşte muh
terem arkadaşlarım, bu şekilde Yüce Meclisiin 
sıfat ve salâhiyetine dahi müdahale mânasını 
taşıyan bu cümlelerin sahllplerine şunu söylü
yorum : 

On yıl, Kars'tan Edirne'ye kadar bütün va
tan sathında '«Toprak reformu» sloganını taşı
yacaksınız; sonra, tasarı slizüln istediğiniz gibi 
çıkmıyor diye bu fasarunın -kf rşısına geçip, 
«Faşisttin» diyeceksiniz. E, abesle iştigaldir. 
Vatandaş bunda biraz hüsnüniyet arar. Siz 
ömür boyu, faKlr vatandaşın elini sıkmamışsı-
sınız kendinizden başka. 
fakirlikten söz edeceksiniz. Kimseyü âldatamaz-
•ııız, -bugün onun karşısına geçip; fukaralıktan, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. , 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, yalan söylemekle itham edildim, söz 
istiyorum. 

(BAŞKAN — Kifayet önergesi var efendim, 
kifayeti oylayabm. (A. P. sıralarından «Sataş
ma var» sesleri'.) 

EEPET -SE'ZGÎN (Çanakkale) — Kifayetin 
aleyhsilnde. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Bende kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Kifayet önergesini okutalım 
efendim. 

'Meclis Başkanlığına 
Müzaikerelerin kiifayetini saygı ile arz ve 

teklif ederim. 
iSinop 

Mustafa Kjaptan 
BAŞKAN — Buyurun iSayın Refet 'Sergin. 
MUSTAFA KAPTAN (İSinop) — 'Sayın 

(Başkan, önergemii geri alıyorum. 
BAŞKAN — Efendilim, başka önerge de var. 
Buyurun Sayın Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, 

Meclise bir renk katma bakımından konuşma
mı şöyle başlatmak istiyorum; bir beyanı, bir 
nevi değiştireceğim: Sayın Bahri Dağdaş benim 
içilin, «hilafı hakikat beyanda bulundu» dedi
ler. Ben kendileri için, Bahri Dağdaş doğru söy
ledi, diyeyim. Rûz-u mahşerde de ik'imaız yalan
cı çıkarız. 

«Bien b'ir tasarı 'sev'kettım» dediler. Beyanım-
da, Sayın Bahri Dağdaş'm 1969 yılında bıir Top
rak ve Tarım Reformu kanunu tasarısını (Ba
kanlar Kurulu kabul ettiği takdirde tasarı hü
viyetini iiktisabedeceği için) teklif sekilinde 
Balkanlar Kuruluna getirdiğini Ufade ettim. Bu 
şüphesiz, Bahri Beyin siyasî 'dilinde tashihe 
muhtaç olan, ona yardımcı olmam gereken bir 
hususu ifade etmeme de sebep oluyor: Ancak 
Bakanlar Kurulundan sevkedİlins'e tasarı olur.. 

BAHjRl DAĞDAŞ (Konya) — Çok teşekkür 
ederim, her zaman âlicenapsınız. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Evet... %te, 
•birçok yanlışlarımız dçerilsılnde hiç olmazsa bir 
yanlışınızı tashih, etmekle yetineceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Umumî Heyete hi-
j tabederseniz memnun olurum. 
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ıREFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
bu teklif Bakanlar Kurulumda 6 kişilik bir Ko
misyona havale edildi. Komisyonda Sayım Sey-
fli Öztürk... 

ÖENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, kifayetin aleyhinde değil mi? 

• REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, küfa-
yetii geri aldılar efendim. 

BAŞKAN — Geri alınmamıştır Sayın Sez
gin; kifayet aleyhinde konuşuyorsunuz. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Klifayet 
aleyhinde arz edeyim. Efendim, bâzı mesele
lerin vuzuha varması lâzımdır. Kifayet takri
ri kabul edilmemelidir. Çünkü, Millet M'ecli-
siimde Tanım ve Toprak Reformu 'kanunu ta
sarısı vesile ittihaz edilerek, birtakım yanlış 
beyanlarla vatandaşı yanlış istikamete sevket-
me'k ve bir kısım siyasî partiler hakkında yan
lış hükümler istihsal etmek gibi bir davranı
şını içine girilmektedir. 

Böyle olunca, meseleyi vuzuha kavuştur
mak lâzımdır. Bu meseleyi vuzuha kavuştura
lım ,ki; Sayın Bahri Dağdaş'in, bir anlayış içe
risinde, 1969 yılında Bakanlar Kuruluna sevket-
miş bulunduğu teklilf altı kişilik bir Komis
yonda incelenerek, bizim siyasî partimMn te
mel görüşlerine ayikın bulunduğu cihetle ken
disine, «Bir kere daha gözden geçiranliz» şek
linde bildirilen Bakanlar Kurulu talimatına 
ittibaen tekrar ve bir başka şekilde getirdi
ğini lif aide edebilelim. 

BAŞKJAJN — Vaktiniz doldu. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Üçüncü de
fa revize edlip getirdiği bu teklifteki görüş
lerin, Adalet Partisinin düşünceleıiınin dışa
rısında kalması sebebiyle; Bakanlar Kurulun-
daikJi müzakere ve münakaşa sonunda redde
dildiği, tarafımdan, diğer arfkadaşlarla bera
ber ortaya konmuştur. 

(Meselâ o tarihte, üç dönümlük araziler gibi 
birtakım arazileri toplulaştırma istikametin
deki teklifllerinin, (Karşı çıkmak suretiyle) 
siyasî anlayışımızın solunda bulunduğu ci
hetle reddedilmesi lâzımıgeldilğini Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yoluyle kamu efkârıma in
tikâl ettirelim ve o zaman, «Toprak ve Tarım 
Reformu kanunu tasarısı kolektivist bir gö
rüşle hazırlanmıştır» şeklindeki' iddia da ha
vada kalsın. Bu mesele enine boyuna konuşül-

| mayacak, 'kifayeti müzakere takriri ile mese
le geçiştirilecek... Bunun üsabetli olduğunu 
zannedliyorum; bi'r. 

İkincisi; kifayeti müzakere takriri ya geri 
alınmalı, ya reddedilmeiid!i(r ki, gerçekten (Sa
yın Buldanlı arkadaşımın ifade ettiği üzere) 
senelerden beri bir memlekette (Türkiye'de) 
«'Toprak reformu yapacağız; toprak reformu 
yapılmalıdır» <gfibi birtakım beyanları) memle
ket sathında söyleyen siyasî partilerin de bu
gün; Meclise, kendi inanışları, kendi arzu et
tikleri istikâmette bfiir (kanun tasarısı gelmedi 
dîye Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarı
sını çıkarmamak .için binbir gayrete glirdikle-
rini vatandaşın huzurunda açıklayalım. 

Saygılar sunarım, ' 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririiaıi 

oylarınıza arz ediyorum. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
, Efendim, 1'04 ncü maddeye göre bir kişiye 

I aleyhte söz verilir, başka söz Verme usulü yok
tur Sayın Dağdaş. 

Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarı

sının 26 ncı maddesinin ilişikteki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederini. 

Konya 
Balhri Dağdaş 

Tamamen kamulaştırılacak arazi': 

Madde 26. — Uygulama alanlarında top
raksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 
çiftçilerim yeter gelirli işletmelere sahip kı
lınması onaksadiyle; 

a) İki yıl üst üste işletilmiedâği veya boş 
'bırakıldığı tespit edlilen ve verilen bir yıllık 
mühlete rağmen işletilmeyen özel mülk konu
su tarım arazisi, 

b) Özel idare ve belediyelerin özel mülki
yetinde olup da kamu hizmetlerine kuUanıl-

I mayan veya bir hizmete tahsisi İçişlerii, Ta
rım ve İmar ve İskân bakanlıklarınca uygun 
görülmeyen tarım arazisi, 

c) Bu kanun hükümlerine^ göre uygulama 
I alanı içinde bir yere veya diğer bir uygula-
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ma, alanınıa kaldırılan kimselerin tarım ara-
zM, 

ç) Orman veya çayır, mera, otlak ve yay
lak sınırına dâhil olması gerektiği tespit olu
nan ve stalıibi tarafımdan bu kanun hükümle
rine göre sağlanan bütün imkânlara rağmen, 
orman veya çayır, mera, otlak ve yaylak ola
rak 'değerlendirilemeyen tarım arazisi, 

(d) Düzeni em'e alanlarındaki küçük arazi
lerden çiftçiler tarafından satmalıınimayanlar, 

Üzerimdeki işletmiş ile ilgili yapı ve tesis
leri ile blirlükte kamulaştınlır. 

Kamulaştırılan arazi üzerinde olup tarım 
işletmesi ile ilgili bulunmayan yapı ve tesisler 
kamulaştırma dışında bırakılır. 

'Sayın Baş/kanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarı

sının 26 ncı maddesftnin, ilişCkte belirtildiği 
sakilde, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
U;rf a Konya 

Bahri Karakeçili Baha Mjüdarrfilsoğhı 
lAldana 

Oavii/t Oral 

(Kamulaştırılacak arazi : 
(Madde '26. — Aşağıda sayılan gerçek ve 

tüzelkişilere ait tarım arazisi, varsa üzerinde
ki tarımsal işletme ile ilgili yapı veya tesis
lerle birlikte kamulaştırılır. 

a) 442 sayılı Köy Kanunun 87 nci madde
sinde sayılan gerçek ve tüzelkişilere ait ara-
zifniin tamamı, 

b) Bn kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra, sağlanan imkânlara ve verilen mühle
te rağmen 6 ncı maddede 'belirtilen esaslara 
göre işlenmeyen veya işletilmeyen arazinin 
tamamı, ' ! 

e) Modem tarım işletmeleri hariç; aile
lerle, aile sayılan 'kişilerin nerede olursa ol
sun araızisi toplamının bu kanunun 28 ncii mad
desinde gösterilen miktarı geçen kısmı, 

d) Devletçe başka yerlere yerleştirilen 
kimselerin, eslki yerlerinde iskân kanunlarına 
göre bıraktıkları arazinin tamamı, 

e) îl, belediye ve köy tüzelkişilerinin 
mülkiyetindeki 'kamu hizmetlerinde kullanal-
mayan arazinin tamamı, 

f) Mahallî idarelerin özel mülkiyetindeki 
mera, yaylak ve kışlakların, bu kanun hüküm

lerime göre saptanan ihtiyaçtan fazla kısım
lara, 

ıg) Karı ve kocanın kendi ailesinden mi
ras yoluyle mülk edindiği tarım arazislJnin 28 
nci madde hükmüne göre ayrı ayrı hesabedi-
lerok bir ve iki No. Tu tablodaki miktarın üst 
kısımları, 

Kamu tüzelkişilerine, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine, resmî kurumlara, mazbut ve 
mülhak vakıflara, 'kooperatiflere ve §l*rketHere 
alt arazi, 6 neı maddede belirtilen esâslara ve 
modern işletme şekline göre işlenmesi veya 
işletilmesi şartiyle, kamulaştırma dışında bı
rakılır. 

Kamulaştırılan arazinin bir kısmı üzenin
le kahvehane, han, dükkân, değirmen, ünal'ât-
fıane ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgi
li olmayan yapı ve teslisler mevcuit ise, bun
ların üzerinde bulunduğu arazi parçası ka
mulaştırma dışında bırakılır. Bu maddenin 
[d) bendi, bu fıkra hükmüne tabii değildir. 

MJ-İlet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı
nın 26 ncı maddesinin (b) bendinin; gerekçe
ni hakkında vereceğilm kanattan sonra; aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konyrı 
İrfan Baran 

ıMadde 2ı8. — (b bendi...) 
b) Toprak ve Itarım reformu bölıgeleıGn-

de; reformun ilân -edildiği tarihte; 6 ncı mad
denin 1 nci fıkrasında belirtilen esaslara gö
re verimli olarak .işletilmeyen arazinlkı tama
mı ile; 128 nci maddede gösterilen iisitisnai 
haller saklı kalmak üzere doğrudan doğruya 
işletl-lnıe'yerek kiraya veya ortaklığa verilen 
toprakların 28 nci maddede ayrıca gösterilen 
miktarları aşan kısmı; 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan Toprak ve Tarım 
Reformu kanun tasamsınıın 26 ncı madde&ünlin 
(a) fıkrasındaki (tJ'caret şirketlerime) ibaresin
den sonra, aşağıdaki hususun ekenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

(Ticaret şirketlerinin, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden altı ay İlcinde ticaret 
şirketlerini feshederek bizzat çiftçilikle uğra-
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şan. ortaklarına 28 nci maddedeki! sınırlar dâ
hilinde toprak bırakılmak şartiyle) 

Yozgat Kırşehir 
Turigut N'izamoğlu Kemal Güneş 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanunun tasa

rısının 26 ncı maddesinin; 
I. - (b) fıkrasının sonuna: Reformun ilânın

dan itibaren üç. hasat yılı sonunda, 
II. - (c) fıkrasının sonuna da : Reformun 

ilânından itibaren üç hasat yılı geçtikten son
ra; ilâvesi suretiyle değitirilmesini dilerim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri okutmuş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu önergeler mu
vacehesinde Komisyonun hazırlandığı bir öner
ge var. Arkadaşlardan herhalde bir 'kısmı bu 
önergeyi dfin'Iecllkleıil zaman önergelerini geri 
alacaklardır. 

GEÇİCİ KÖMIİBYON BAŞKANI ÎLHAMİ 
ER:TE|M (Edıirne) — Yalnız bir hususa mü
saade buyurunuz Sayım Başkan; bir de, Sayın 
Kemal Güneş ile Sayın Turgut Nisamoğlu'nun 
önergelerindeki hususları kabul ettik; fakat 
fıkraya değil, 235 nci maddeyi kabul 'ederek; 
Sayın Mustafa Kemal Güneş ile Sayın Turgut 
Nİzamoğlu'nün önergeleriyle getirmek (İste
dikleri hususu, 235 iıci maddede bir önerge ile 
Yüksek Heyete Takdim ettik. 

BAŞKAN — Teşekkür edeAm efendim. Ko
misyonun önergesini okutuyorum. 

Kamülaştınlacak topraklar : 
Madde 2'6. — 19 ncu maddenin kamulaş

tırmaya taba olmaksızın Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının emrine geçecek arazü-
ye ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, aşa
ğıda sayılan gerçek ve tüzel kişilere ait tarım 
toprakları, varsa üzerindeki tarumsal işletme 
ile 'ilglöll yapı veya tesislerle birilikte kamulaş-
tırılır. 

a) Mülhak ve mazbut vakıflara aidolup, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağ fab
rikalarına hammadde temin eden zeytinlikler 
ile Bcvlet Üretme Çiftlikleri hariç olmak üze
re kurumlara, ticaret şirketlerine, demeklere, 
kooperatiflere ve bunların bilirliklerine, 442 sa
yılı Köy Kanununun Sİ nci maddesinde sayı

lan gerçek ve tüzel kişilere ait arazinin ta
mamı ile kamu tüzel k%ilerin>e, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerine, resmî kurumlara, kamu tü
zel kişiîerinlkı, resmî kurumlariin ve Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin. katıldıklarıı kurum ve 
ya şirketlere ait arazimin kamu îıizmıetlerinde 
kullanılmayan kısımları. 

b) Toprak ve tarım reformu bölgelerin
de reformun ilân edildiği tarihte 6 ncı mad
dede beljrtlilen esaslara göre verimli olarak iş
letilmeyen veya 128 ncli maddede sayılan is
tisnai haller saklı kalmak üzere, doğurdan 
doğruya işletülmeyerek kiraya veya ortakçı
lığa verilen toprakların tamamı. 

c)ı Ailelerle aile sayılan kişilerin doğru
dan doğruya ve verimli olarak işledikleri ve
ya işlettikleri veya 128 nci maddenin (a), (b), 
(c), (d), (e) ve (h) bendleriınd'e sayılan istis
nai haller sebebiyle 'kiraya veya ortağa ver-
dOkleri Türkiye'deki toprakları toplamınım 
28 ndi maddede belirtilen esaslara göre ve bu 
•kanuna ekil 1 ve 2 numaralı tablolarda, gös
terilen veya 5 numaralı ta.bloya göre bulu
nan nviktarları geçen kısmiyle 128 ndi mad
denin (f) ve (g) bendlerind'e sayılan istisnai 
haller için bu bendlerde beliirtıilen miktarla
rı geçen kısım. 

d) Devletçe borçlandırılmak suretiyle 
başka yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yer
lerinde iskân kanunlarına göre bıraktıkları 
toprakların tamamı. 

e) İl, belediye ve köy tüzel kişilerinin ımül-
kiyetrJndeiki kamu hizmetlerinde kullanılaıa-
yan arazimin tamamı. 

f) İl belediye ve köy 'tüzel Mşiilerinîkı mül-
kiyetllndeki mera, yaylak ve kışlakların bu 
kanun hükümlerine göre saptanan ibtiya-çtan 
fazla olan kısımları. 

Kamu tüzel ki'şilerinıe, Kamu Iktıiısadî Te-
şebbüslerillne, resımî kurumlara, mazbut ve 
mülhak vakıflara ve tarımla iştigal edıen koo
peratiflere ve bunların birliklerime alilt toprak
ların tamamı veya bir kısmı, kullanılmakta ol
dukları amaç gözönüne alınarak, Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşariığmıın ömerisji ve Ba
kanlar Kurulu karariyle kamulaştırımıa dışın
da bırakılabilir. 

.Kamulaştırılan arazinin bir kısmımın üze
rinde kahvehane, han, dükkân, değirmen, ima
lâthane ve fabrika gibi tarımsal işletme ile il-
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gilli olmayan yapı veya tesisler .mevcut ise bun
ların üzerinde bulunduğu arazi parçası kamu
laştırma dışımda bırakılır. Bu .maddeııüln (d) 
bendi bu fıkra hükmüne tabi değMilr. 

BAŞKAN —• Verilen önergeler muvacehe
sinde Komisyonun yeni nnaddie halinde tedvin 
ettiği önergesıi okundu. 

Bavın Bahri Dağdaş, bu önergeye rağmen 
söz fistiyor musunuz^ 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bayın Komisyon, Bahri Dağ
daş'm tâdil önergesine katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (lEdirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bayın Hükümet katılıyor mu? 

(DEVLET BAKANI İLHAN Ö2JTRAK — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyon, Bayın Bahri Dağdaş'm önergesine ka
tılmamışlardır. 

Önergeniz üzerinde görüşmek üzere sayın 
Dağdaş, buyurunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

ıCenaJbı Allah fırsat verecek; arazi tapulaş-
tırması ile ilgili madde geldiği zaman, sayın 
Refet Sezgin'in karşı çıktığı hani şu 3 - 4 dö
nümlük araziler... 

BAŞKAN — önerge üzerinde görüşünüz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Önerge üze
rinde taJbiî. 

İşte, bu 3-4 dönümlük arazilerin nasıl kamu-
laştırıldığmıı 'göreceğiz. Bu tasarıyı tasvip edi
yorlar; Halbuki, benim .getirdiğim o maddede 
- ki okumamıştır - aynen duruyor. 

Bakın sayın milletvekilleri, şu teklifimi hiç 
değiştirmedim, aynen duruyor, hiç bir değişik
liğim yoktur; ama hani o, «Bizim felsefemize 
uygun değil; 3 - 4 dönümlük çiftçilerin arazisi 
ellerinden almıyor.» deniyor ya; şu kanunun 
6 ncı maddesi ile, sulama havzalarmdaki küçük 
çiftçilerin arazilerinin, hattâ küçük çiftçilerin 
üstündeki 200 - 300 dönümlük arazilerin nasıl 
elden alındığını göreceğiz, göreceğiz. Kanun ta
sarısı 'burada Allalıa şükür. (AF sıralarından 
gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Önergen 
üzerinde konuş. 

BÜRIHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 
Önerge üzerinde görüşsün sayın Başkan. 

'MUİSTOAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Tabiî, önergesi üzerinde görüşüyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi ba
kınız, benim teklifimde de istimlâk var. Görü
yor musunuz, kamu yararı nerede aranıyor? 
İşte, tasarının o maddelerinden biri üzerinde 
önerge verdim. Ne yapıyorum? Türk vatanda
şına imkân sağlıyorum: «Eğer 2 sene üstüste iş-
letmemişsen, imkânsızlıkların varsa, şu imkânla
rı da sana sağlıyorum. Buna rağmen işletmez
sen, işte o zaman kamu yararı doğuyor.» Ama, 
işlettiği halde 6 ncı maddeyi öngörürsen, sula
ma sahalarında öngördüğün maddeleri getirir, 
suçsuz olduğu araziyi gaspedersen, o kanunun 
adına da «Gasp Kanunu», bir diğer deyimle 
«Kollektivist Kanun», bir diğer deyimle de 
«Sosyalist Kanunu» denir. İşte aradaki farkı
mız budur. 

Yoksa, ufak çiftçinin, Türk çiftçisinin re
fahı ve ufak çiftçiye yardım etme/', ve geliri
ni artırma, hususunda her halde hiç bir kanun, 
benim getirdiğim kanun teklifi ile sureti kafi
yede boy ölçüşemez. Benim Allahtan niyazım 
'budur : Bana, Allah ömür versin, göreyim. 
İnanıyorum ki; gelecekte tatbik edilecek sis
tem, benim teklif ettiğim kanun teklifindeki 
sistemdir. Bana, bu kanun teklifi sistemini de 
(tekrar ediyorum) hazırlama imkânını veren 
o zamanki gruba teşekkür ediyorum. 

Bir değerli arkadaşım çıktı, sayın Başvekil
lere hitap ediyor, şimdiden ambargo koyuyor: 
«Bir daha böyle teknisyenleri getirip başımıza 
dikmeyin» diyor. Ben de kalkıp yarın, Sayın 
ıSeyfi Öztürk için, «Sayın arkadaşımı bir daha 
başımıza getirip, işçi haklarını bu şekilde ko
rutma» dersem ve bu ne kadar gülünç kaçar
sa; Sayın Hasan Beyin de benim hakkımdaki 
«Her şeyin eniyisini ben bilirim diyen .adamla
rı Ibir daha Bakan yapmayın» teklifi de, o kadar 
geçerli olur. 

Baygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz efendim. 
Bayın Bahri Dağdaş'm önergesini oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bayın Karakeçili, Bayın Müderrisoğlu ve 
Sayın Oavit Oral beylerin önergelerine sayın 
komisyon ve sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

iSaym İrfan Baran'm önergesine sayın ko
misyon ve sayın Hükümet katılıyorlar mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye sayın Hükümet ve 
sayın komisyon katılmıyor. 

İRFAN BARAN (Konya) — Önergem üze
rinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Baran, önergeniz üzerin
de görüşmek üzere buyurunuz. 

Öz olarak görüşmenizi rica edeceğim. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

önergemin savunmasını yaparken, uzun 
uzun münakaşası yapılan bir hususa girerek 
kendi önergeme ait nüans farkını belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Bahri Dağdaş'm, iyi bir tarım teknis
yeni, çalışkan bir ziraafcçi olduğunu (kendisini 
hiç görmediğim zamanlar da) vatandaşlardan 
ve meslektaşlarımdan işitmiş idim. 

Şimdi burada görüşülmekte olan toprak ve 
tarım reformunun, başından beri arkadaşımız 
tasarmm, «Komünist kolektivist, sosyalist bir 
tasarı olduğu» ithamını yaptı ; tâ bidayetten 
beri yaptı ve bunun delil olarak da, 25 profe
sörün yazdığı bir kitabı (gösterdi. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Daha çok 
var. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Arkadaşlar 
eskiden asırlarca evvel, sosyal hayatın, iktisadî 
ıhayatm hiçbir 'kesimine Devletin müdahalesi 
kalbul edilmezdi ve Devletin en ufak bir müda
halesi de, o devirlerde komünist bir müdahale 
sayılırdı, sol bir müdahale sayılırdı, solculuk 
sayılırdı. Bu anane bir kısım ilim adamları ara
sında da süre gelmiştir. Nitekim 1933 senesin
de Amerikan Cumhurbaşkanı Rooswelt «New 

Deal Plânı» nı uygulamaya geçtiği zaman o de
virde de onun bu programının dahi komünist 
bir program olduğunu iddia eden ilim adamları, 
profesörler olmuştur. 

İşte, öyle anlaşılıyor ki, bu 25 profesör, top
rağa bir tavan konduğu için toprak sahasında 
tavan koyan bütün taşanları kolektivist tasarı 
saymışlar. Bu düpedüz, kolektivizmin kendisine 
aykırı. 

«Neden» diyeceksiniz? Çünkü, komünist fel
sefe mülkiyeti reddeder; toprakta da reddeder; 
'bütün topraklar devletindir. Bizim tasarımızda 
bütün toprakların mülkiyeti kaldırılarak Dev
lete mi malediliyor? Devlette mi bırakılıyor? 
Hayır; tavan konuluyor. 

Arkadaşlar, her milletin ve devletin kendi
sine mahsus ıgerçekleri vardır. Türk Milleti ve 
Devleti de büyük (bir medeniyete sahiptir. Ne 
konümist ülkeleri, ne tüm kapitalist ülkeleri 
kendisine ayniyle örnek almak durumunda de
ğildir. Kendi (gerçeklerine göre karma ekonomi 
sistemi kalbul etmiş;, iktisadî hayata müdaha
leyi kabul etmiş, «Bütün fabrikaları özel teşeb-
ibüs, vatandaş kursun» dememiş, zaruret olduğu 
zaman Devlete de kurdurmuşunuz. 

Anayasa kabul etmişiz. Anayasa; toprak re
formundan bahsetmiş, sınırlamadan bahsetmiş. 
Peki, sınırlama koymayacaksınız da, o toprak 
reformunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Eğer bir 
sınır, tahdit getirilmeyecek idiyse niçin sınırla
madan bahsetmiş? Mantığa, gerçeğe tamamiyle 
aykırı bir şey. Bir sınırlama, bir tahdit neden 
komünizmle, kolektivizmle ilgili olsun? 

Şimdi, bizim burada üzerinde duracağımız 
nokta; ibu sınırlamanın, Devlet müdahalesinin 
memleket menfaatlerine uygun, Devletin im
kânlarına uygun, vatandaşları çok fazla tedir
gin etmeyecek ıbir ölçüde (bırakılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Baran, bağlayınız. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Benim şahsi kanaatim; bu tasarı biraz fazla 
ileri gitmiştir, fazla müdahaleci olmuştur: Ko
lektivist felsefe noktasından değil; Devletin 
imkânlarını aşarak, Devlet teşkilâtının kabili
yetini aşarak ve biraz da realiteye aykırı olarak 
fazla iddialı olmuştur. Bunlar, 'komisyonumuz
da yapılan tadillerle büyük ölçüde giderilmiş; 
bâzı noktaları da kalmıştır. 
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Benim şurada verdiğim önergomdeki bir 
nokta da, (ki, okununca anlaşılmıyor) 28 nci 
maddede bir had koyarak; küçük toprak sahip
lerinin arazilerinin, yani topraksızlara verilecek 
miktardan daha aşağı olan toprakların kamu
laştırma hududu dışında bırakılmasını (istek 
dışında) sağlayacak mahiyettedir. 

Kabulü hususunu yüksek takdirlerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İrfan 

Baran. 
Komisyon ve Hükümet Sayın İrfan Baran'm 

önergesine katılmıyor. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 
Efendim, diğer önergeyi oya arz edeceğiz. 

Sayın İsmail Hakkı Alaca'nın önergelerine ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mustafa Kemal Güneş ve Turgut Ni-
zamoğlu'nun önergesi var. Sayın komisyon baş
kanının mütalâsma rağmen (kalbul ediyoruz 
ama kendileri de burada yok) oylayacağız. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 235 nci 
maddede aldık önergeyi. 

BAŞKAN — Efendim, oylayacağız. Siz tek
rar alacaksınız. Kendileri de burada yok, öner
geyi 'oylamaya mecburuz. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilme
miştir, efendim. 

Komisyonun metnini oyluyoruz efendim. 26 
nci madde... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
-Salonda ekseriyet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oyluyoruz efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
(Ayağa kalkarak) Salonda ekseriyet yok diyo
ruz. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. (Demokratik 
Parti sıralarından Sakarya Milletvekili Mustafa 

Vedat Önsal, Sivas Milletvekili Kadri Eroğan, 
Antalya Milletvekili Süleyman Çiloğlu, Erzu
rum Milletvekili Cevat önder, Muğla Milletve-

> kili Adnan Akarca ayağa kalktılar.) 
•Siz tek başınıza kalkıp söylediniz, ben de 

oyladım. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Oyun mu oynuyoruz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — İtiraf edin beyefendi, itiraf 

edin, yanınızda da arkadaşlar var. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Oyun oynuyorsanız bunu bilelim. 
BAŞKAN — İtiraf edin lütfen beyefendi. 

Bağırmayın bana, itiraf edin, tek başınıza kalk
tınız. Oyun oynamıyoruz burada. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Oyun oynuyorsunuz. -

BAŞKAN —• Hayır, sizin sözünüzü dinlemem, 
beş kişi birden kalksaydı.. Yanınızdaki Kadri 
Eroğan'a soruyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
O halde taraflı olduğunuzu tescil ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan'a soruyo
rum, «Evet» derse kabul ede.ceğim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Oyun mu oynuyoruz Sayın Başkan? 5 kişi bu
radan ayağa kalktık.. 

BAŞKAN — Baştan yalnız kalktınız ve söy
lediniz. Sizin lâfınızla değil, 5 kişinin ayağa 
kalkmasıyle yaparım bu işi. 

Sayın Kadri Eroğan'ı müşahit addediyorum. 
Lütfen söyleyin... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Oyun mu oynuyoruz Sayın Başkan? 5 kişi ayak
ta işte.. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Yavaş kalk
t ık; atma Sayın Başkan fırsat bulamadık. 

BAŞKAN — Efendim, bu değişiklikle mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Meclis mi idare ediyorsunuz, kongre mi idare 
ediyorsunuz Sayın Başkan? 5 kişi işte ayakta.. 
Böyle idare olur mu? Kanunun tümü oylanmış
t ır ; «Kabul edenler... Etmeyenler...» deyin, bit
sin; böyle oyun oynamayın bari. 

BAŞKAN — ıSayın Önsal, Başkan yalnız sizi 
. değil( siz dahi) çok muhterem 35 milyonun bu-
I raya gönderdiği milletvekillerinıi temsil ediyor. 
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MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — I 
Edemiyorsunuz, bu anda İçtüğüğü çiğniyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Siz konuşmayın... Edeceğimi, 
şimdi ispat edeceğim. Ve bu Meclisin de fonk
siyonu, asil fonksiyonu kanun yapmaktır. Ben 
de... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Böyle kanun olmaz. 

BAŞKAN — Hakkın suiistimali.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ((Sakarya) — 
Böyle kanunlar iptal edilir. Milleti aldatıyor
sunuz siz, aldatıyorsunuz milleti. (A. P. sırala
rından «bağırma» sesleri) böyle reform olmaz, 
İçtüzüğü çiğniyorsunuz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) «Kanun çıkartıyoruz» diyorsunuz; 
kimseyi aldatamazsınız. (A. P. ve D. P. sırala
rı arasında karşılıklı gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, 28 nci madde komis
yon tarafından geri alınmıştır; 28 nci madde 
üzerindeki önergeler komisyon tarafından geri 
alınmıştır. | 

29 ncu maddeye geçiyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 28 nci mad-
dede bizim de önergemiz var, biz geri almadık. ! 

BAŞKAN — Önergeleri komisyon geri al
mış; erteliyoruz, yarın gelecek. j 

29 ncu maddeyi okutuyorum.' j 
Sahibine ait toprak miktarının hesaplanma

sı : 
Madde 29. — Ailelerle aile sayılan kişilere 

ait arazi miktarının tespitinde tapulu ve tapu
suz toprakların tamamı hesaba dahil edilir. | 
Toprak ve Tarım Reformu örgütünce tarıma 
elverişli olmadığı tespit edilen arazi hesaba da- r 
hil olunmaz. 

Bir aileye ait toprak miktarı, aile üyeleri
nin nerede olursa olsun tasarruflarında bulu
nan topraklar toplanarak tespit edilir. 

İştirak halinde mülkiyette ortakların, müş
terek mülkiyette her paydaşın payına düşen 
toprak miktarı ayrı hesabedilir ve ortak veya I 
paydaşın toprak miktarına eklenir. Aile üyele- ı 
rinin paylarına düşen toprakların toplamı, aile
ye ait toprak miktarına eklenir. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında bir 
önerge geri alınmıştır. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... (Sakarya Milletve- j 

kili Mustafa Vedat önsal, Sivas Milletvekili 
Kadri Eroğan, Erzurum Milletvekili Cevat ön
der, Nuğla Milletvekili Adnan Akarca ve An
talya Milletvekili Süleyman Çiloğlu ayağa kalk
tılar). 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Ekseriyet yok. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 kişisiniz beyefendi, 4 kişisiniz beyefendi. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bu tarafa bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Her saniye hakkınız var. Be
yefendiler, istirham ediyorum işi ciddiye ala
lım. Başkan ve bu Meclis sizin oyuncağınız de
ğildir. 5 kişi kalktığınız an bu işi yapacağım. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Başkan istediği gibi idare edemez. 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alın, ihtar edi
yorum size. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Et bakalım, ne olacak? 

BAŞKAN — Anlamıyorsanız o başka şey. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Kalkıyoruz, buraya bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Tabiî... Oyların ekseriyetinin 
olduğu yere bakıyorum, ki, kabul edilip edil
mediğini anlayacağım. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sesi de mi duymuyorsunuz? 

BAŞKAN — Ses çıkıyor; ama 4 kişinin se
si ve birisinin ayak ayak üstüne atıp oturması 
gözüküyor. 

Efendim, 33 ncü maddeyi okutuyorum. 

Toprak sahibinin başvurması üzerine kamu
laştırma : 

Madde 33. — Kamulaştırılan topraktaki ya
pı veya tesislerden kahvehane, han, dükkân, 
değirmen, imalâthane ve fabrika gibi tarımsal 
işletme ile ilgili olmayan taşınmaz mallar ha
riç, kamulaştırmaya konu olmayan diğer yer
ler tek başına yararlanılamayac ak duruma gi
riyor veya kamulaştırma nedeniyle bu taşınmaz 
mallardan yararlanmak önemli ölçüde azalıyor 
ise toprak sahibinin kamulaştırma (kararının 
bildiriminden başlayarak bir ay içinde yazılı 
başvurması üzerine, bu yerlerin de bu kanun 
hükümlerine göre kamulaştırılması zorunludur. 
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Uyuşmazlık bu kanundaki esaslara göre gö
revli mahkemece çözülür. 

Toprak sahibinin isteği halinde miktarı ne 
olursa olsun toprağın tamamını veya bir kısmı
nı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, ge-

(D. P. sıralarından Sakarya Milletvekili M. 
Vedat Önsal, Erzurum Milletvekili Cevat ön
der ve Muğla Milletvekili Adnan Akarca aya
ğa kalktılar). 

Buyurun beyler bakınız iki kişi ayağa kal
kıyor, üç kişi oturuyor (D. P. sıralarından gü
rültüler) . 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... (D. P. 
sıralarından Sakarya Milletvekili Mustafa Ve
dat önsal, Erzurum Milletvekili Cevat önder, 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş, Muğla Mil
letvekili Adnan Akarca, Sivas Milletvekili Kad
ri Eroğan, Antalya Milletvekili Süleyman Çil-
oğlu ayağa kalkarak çoğunluk olmadığını bil
dirdiler). 

Tamam, 6 kişi (D. P. sıralarından gürültü
ler.) Ben görmedim sizi, siz altınız kalktınız. 
Görsem derhal yaparım, hiçbir zaman tüzük 
çiğnemem. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Allah belânızı 
versin. 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapaca
ğız efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, ayağa kalkanların isimlerini tespit 
etmediniz. 

BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal, Sayın Kad
ri Eroğan, Sayın Cevat önder, Sayın Bahri 
Dağdaş, Sayın Adnan Akarca, Sayın Çiloğlu. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Kimlere kaldı şu Adalet Partisi anla, şu Asu-
tay'a kaldı. 

1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Ta
rım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 11-
hami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklifleri 
ve Anayasa, Adalet, \Ticaret, içişleri, İmar ve İs
kân, Köy l§leri, Orman, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 nu-

rekli gördüğü hallerde, bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim 33 ncü madde hak-
ıkmda bir önerge vardır, geri alınmıştır. 

BAŞKAN —• Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, sayım yapılıncaya kadar İçtüzüğü
müzün 2 maddesini okumama müsaade eder mi
siniz ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade etmi
yorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O hal
de bir cümle söyleyeyim. 

İçtüzüğün 195 ve 196 ncı maddeleri; «Üç de
fa Meclise devam etmeyenlerin isimleri Resmî 
Gazetede ilân edilir» bir, 

ikincisi; «ödenekleri kesilir» demektedir. 
Başkanlık Divanı lütfen gereğini yapsın. 
Millet namına iki grup burada hizmet et

mekte iken, diğerlerinin Meclisi engellemesinin 
içtüzükteki gereği yapılmalıdır. Bunu Başkan
lık Divanından önemle istemekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya
lı. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Senin yaptığına da vazife dersek, bırakıp gide
lim bu Meclisi. 

Sayın Başkan, yoklama bitti mi, bitmedi 
mi? 

BAŞKAN — Sayım yapılıyor efendim. 
Meclisimizde 240 sayın üye vardır, görüş

melere devam ediyoruz. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

maralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) 

BAŞKAN — Efendim, 33 ncü maddeyi okut
muştum, tam oylama safhasında obstrüksiyon 
(engelleme) başlamıştı. 

33 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

III. — YOKLAMA 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamulaştırmada Karşılık Takdir Komis

yonu : 
Madde 35. — Kamulaştırmada arazi ile üze

rindeki her-türlü yapı veya tesislerin karşılığı 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca Top
rak ve Tarım Reformu örgütünden, birisi baş
kan ve biri ziraat yüksek mühendisi olmak 
üzere görevlendirilecek iki kişi, ilçe ziraat yük
sek mühendisi veya ziraat teknisyeni, mahallî zi
raat odasının seçeceği bir kişi ile köyde köy ihti
yar kurulunun, beldede belediye encümeninin 
seçeceği bir temsilciden oluşmak üzere, beş kişi
lik bir komisyon tarafından saptanır. 

Köy ihtiyar kurulu veya belediye encümeni 
temsilcisinin seçilmemesi halinde, Karşılık Tak
dir Komisyonımımun bu üyeleri mahallin • en 
büyük idare âmiri tarafından ilçe ziraat odası 
örgütünden re'sen seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde iş 
durumuna göre birden fazla Karşılık Takdir 
Komisyonu kurulabilir. 

Komisyon başkan ve üyelerinden birinin her 
ne sebeple olursa olsun görevi başında bulun
maması halinde, yeri on gün içinde geçici veya 
daimî olarak aynı nitelikte bir kimse ile doldu
rulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye 1. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Dağ-
daş, buyurun efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kaç kişi varki 
grup adına oluyor? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Musa Do
ğan.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Halk Partisinden 
bir tek kişi yok, bir kişi gelip grup.adına diye 
söz alıyor. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Şu an
da Cumhuriyet Halk Partisinden bir tek kişi 
yok. 

BAŞKAN — Bakıyorum, salonda Halk Par
tisinden tek kişi yok, Demokratik Partiden 3 ki
şi var, biri Sayın Bahri Dağdaş; konuşmak isti
yor, söz hakkı verdim. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 

| D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

i Her defasında tekrarladığımız gibi, yine de 
tekrarlıyoruz ve diyoruz ki ; bu kamulaştırma 
hakikaten, hukukun üstünlüğüne inanmış insan
lar olarak Anayasanın 11 nci, 36 ncı, 37 nci, 
52 nci maddelerinin ruhunu da, lâfzına da (her 
şeyine) aykırıdır. Verimli işletilen arazilere 
haksız olarak tahdit konmasına ne Medenî Ka
nunumuz, ne de Anayasanın âmir hükümleri ce
vaz verir. Bu kanunlarda böyle bir şeye rast
lamak mümkün değildir. 

Hiç bir tatbik imkânı olmayan ve olmayacak 
olan; ufak çiftçimizi, kiracıyı, ortakçıyı büyük 
ölçüde ve uzun seneler tedirgin edecek, karışık
lık çıkaracak; ilimden, teknikten, gelişen tek-
nolajiden uzak böyle hükümlerin bu tasarıda 
yer alması hem bizi, hem de milletimizi üzüyor. 
Kamu yararı adı altında bir doktriner görüşün 
dikte ettirilmesini, büyük milletimiz affetmeye
cektir. 

Biz, bu metin üzerindeki görüşlerimizi ısrarla 
savunuyoruz ve diyoruz ki ; Türkiye'mizin diğer 
medenî memleketlerin ve ortağı bulunduğumuz 
Ortak Pazar entegrasyonunun takip ettiği 
tarım politikasının yüzde yüz zıddına olan, 
işletme mefhumunu ortadan kaldıran bu 
gibi kamulaştırma maddelerine Yüce Mec
lislerimiz iltifat etmesin. İltifat etmesin; 
tatbiki olmayan, ekonomik hiçbir fayda sağ
layamayacak; aksine, uzun yıllar Türkiye'yi 
açlıkla karşı karşıya bırakacak, istihdam gücü 
yaratmayacak, üretimi arttırmayacak; tarımda, 
gelişen teknolojiyi büyük ölçüde önleyecek bu 
gibi kamulaştırma hükümlerine, geliniz hep be
raber karşı çıkalım, bunları kaldıralım. Bun
ları... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Efendim, bundan sonra sayın hatiplerden, 
bütün görüşmelerinde kanun tekniği bakımın
dan; maddenin redaksiyonu, istikâmetinde ve 
bir de tüm kanunun perspektifi altında müta
lâa edilecek bir yolda konuşmalarını istirham 
ediyorum. 

Sayın Dağdaş, buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş~ 

I kan, bu yetki her halde size ait değildir. Ma d* 
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denin üzerinde konuşuyorum, maddenin şümu
lünü... 

BAŞKAN — Takdirinize arz ediyorum Sa
yın Dağdaş, takdirinize arz ediyorum. Buyurun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) Teşek
kür ederim, çok teşekkür ederim. 

Maddenin şümulünü belirtmek için, madde
nin ne getirdiğini belirtmek için, elbette ki bun
ların detaylarına kadar inmek mecburiyetinde
yiz. Madde ne getiriyor? Yine sübjektif tak
dirler getiriyor. Ne getiriyor madde? Değişen 
38 nci maddenin ışığı altında; ekonominin, tek
niğin, teknolojinin değil de, şu veya bu istikâ
metteki bir siyasî görüşün icraatını sağlamlaş
tırmak için madde tedvin ediliyor. 

O bakımdan, kamulaştırmanın bir hükmü 
olan bu 35 nci maddenin de mutlak karşısında
yız-

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılan kanun tasarısının 36 nci. 

maddesi; kamulaştırmaya karşılık tedbir ko
misyonunun nasıl kurulacağını, kimlerden teşek
kül edeceğini, ne iş yapacağını tespit ediyor. 

E.. İnsafın ibir derecesi var Sayın Dağdaş, 
merlhameıtin de bir derecesi var: Beş kişi ayağa 
kalkacaksınız, siz ayağa kalkanların arasında 
bulunmayacaksınız; salondan dışarı çıkacaksı
nız; sonra, madde görüşülürken buraya gele
ceksiniz.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Obstrüksiyon 
hakkım, hakkım. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, insafın ibir ölçüsü var. 

Şimdi, «ıre'formlara ihtiyaç var» diyoruz. Ne 
lâzım reformda? Toprak reformu, maden refor
mu, eğitim reformu, eğitim öntedbhier kanunu 
dedik; sair sair sair.. Şimdi, her kanun için; 
karşı olan bir kişi Mecliste bulunuyor, başından 
tutuyor sonuna kadar madde madde, önergesi 
üzerinde görüşme, tümü üzerinde görüşme ya
pıyor; ondan sonra da bir arada beş kişi ayağa 
kalkıyor; «ekseriyet yok» diyor. 

Sayın Dağdaş hu kanun • tasarısı üzerinde 
partisi adına dört buçuk saat görüştü; yani, 
Meclisin bütün gününü aldı. Maddeleri üzerinde 

teker teker durdu. Kendisinin bundan evvel ver
diği teklifle bunun mukayesesini yaptı, eleş
tirdi ve netice itibariyle dedi ki; «Bu, bir kol-
lııoz kanundur; bu kanun, bir komünist kanunu
dur» E.. Meclis bunu değerlendirdi ve doğrusu
nu getiriyor. 

Sayın milletvekilleri ve Sayın Dağdaş; ka
nun bidayette tasarı veya teklif halindedir. Ta
sarı veya teklif, Yüce Meclise niyalhetem vazi
fe gören komisyonlarda eleştirilir, incelenir, bir 
sonuca varılır. Komisyonun getirmiş olduğu so
nuç, Yüce Mecliste eleştirilir ve 'bir neticeye bağ
lanır* 

Maddelerde, önergelerle tadilât yapılabilir. 
Bu da yetmez, Senatoya gider; Senato eleştirir. 
Bu da yetmez, Reisicumhurun tasdikine gider. 
Bu da yetmez, bir hâkimin kararı ile Anayasa 
Mahkemesine gider. 

Eleştirilmeye bu kadar müsaidolan bir ka
nun için, ne zaman tatile gireceği malum olma
yan bu Yüce Meclisi bu kadar tazyik altında 
bulundurmaya kimsenin hakkı yok. 

Sayın Dağdaş, şimdi ben sizden bir ricada 
bulunuyorum; Yüce Meclisten bir ricada bulu
nuyorum: Sizin Genel Başkanınız köy, köy, ka
saba, kasaba dolaşarak meydan mitinglerinde 
sizin burada biraz evvel söylediğiniz sözlerin 
aynını tekrarlasın.. Halkın, bu kanunu isteyip 
istemediği o zaman anlaşılacak. 

ISayın Dağdaş, üç buçuk ay sonra, bu Mec- • 
liste ekseriyeti sağlarsanız (Ibu âyet değilki) o 
zaman değiştirirsiniz- bu tasarıyı. Bırakınız, lüt
fediniz.. Örfî idarede böyle oldu, eğitimde böyle 
'oldu, sair-meselelerde böyle oldu. 

Ama, ben şuna inanıyorum sayın milletve
killeri; her iki parti (A. P.'ni bu seçimin önse
çimlerinden önce Meclise bağlayıp, kendisi) köy 
köy, kasaba kasaba, dolaşıp, halktan rey kopa
racaklarını zannediyorlar. Ama, 14 Ekim onla
ra bu cevabı verecek. 

Lütfediniz, insaf ediniz, tümü üzerinde söy
lediğiniz sözü söylemeyiniz.. Söylediğiniz «kol-
)boiz»'da, sair meselelerde «komünist» lâfı da 
sakız oldu Mecliste. Dişlerimiz ağrıdı, başımın 
ağrıdı, aspirin içmekten kuvvet ve kudretimiz 
kalmadı. Aynı lâfı tekrarlamayınız... 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 
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Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş

kan, Grup adına söz istemiştim. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Ben dana 

ıewel istemiştim e>fendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahri Dağdaş. 

'(A. P. sıralarından «Grup yok ki, hani grup ne
rede?» sesleri) Grup adına istiyor efendim. 

ı(A. P. sıralarından gürültüler) 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, «grup» demek, 10 milletvekili demek
tir. Hani grup? 

BAŞKAN — Efendim, yetki 'belgesi var biz-
cle. 

FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 6 aydır 
gelmiyorlar buraya. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

İçtüzük sarihtir.. Kötü söz sahibinindir, kötü 
söz sahibinindir; tekrar ediyorum, kötü söz sa
hibinindir. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurun efen
dim, mevzu hakkında lütfen. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın B,aş-
kan, «utanmaz, adam» lâfını tescil ettiniz. Kötü 
söz sahibinindir, iade ediyorum. 

Mesele mühimdir, önemlidir. Genel Başkanı
mız da, grulbumuzun her ferdi de (yalnız Genel 
Başkanımız değil) bütün memleketi dolaştığı
mız anda; şurada ne söylüyorsak, aynı şeyleri 
tekrarlayacağız. Hiç merak etmeyin, ondan hiç 
şüpheniz olmasın. Şu kürsüde neyi ifade edi
yorsak, yurdun en ücra köşelerine kadar bun
ları bütün ıgüeümiüzle milletimize siz de anlata
caksınız, biz de. Bundan dolayı infial duymaya 
ne lüzum var? Hiç kızmayın, hiç kızmayın.. 

FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — Gelin, bu
raya gelin!.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şu kürsü, 
şu kürsü.... 

BAŞKAN —. Sayın Azmioğlu... 
Sayın Dağdaş, lütfen madde hakkında konu

şunuz, cevap vermeyiniz.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu sizin 
grutbunuza karışma iddiamızı.... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
'bir bakın kaç kişi var grupta... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş-
. kan... 
I BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim.. Sayın 
- Musa Doğan, rica 'ederim müdâhale etmeyiniz. 
. Buyurun Sayın Dağdaş. 

Sayın Dağdaş eğer madde hakkında konu-
ı şuirşanîz cevap ta almazsınıız, Madde teknik bir 
i maddedir. Bu maddeye ne getirmek istiyorsu

nuz . ilâveten ? Onu rica ediyorum. Redaksiyo-
; nundan mı, kanun perspektifi altında bir hü

küm mü, kanun tekniği (bakımından bir madde 
mi, bir ilâve mi getirmıek istiyorsunuz ? Onu söy-

. leyin lütfen.. 
BAHRİ DAĞDAŞ ('Devamla) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, yani bugün bu 
kanun görüşülürken sözünüzü de kesmek iste
miyorum. öteden beri aynı minval üzere, aynı 
görüş içerisinde maddelerin tekniği çiğneniyor, 
yazık. Yasama organının, teşrii organının kanun 
yapma tekniğine yazık; rica ediyorum, madde 
hakkında konuşun. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (ıDevamla) — Her madde
nin ruhunda ve içinde aynı şeyler saklı olduğu 
için, o açıdan değerlendirmek mecburiyeti var
dır. Bu, iki iki daha dört. Her madde... 

BAŞKAN — Zamanınız bitiyor efendim, ta
mamlayın.. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Her madde 
bu sene başından beri arz ettiğimiz temel felse
fe içindedir. Tekrar ediyorum; bu ölçüler için
de bir kamulaştırma, bir ödeme sistemini Dün
yanın hiıç bir yerinde göremezsiniz. Çıksın bu
rada söylesinler, desinler ki ; «İtalya'da bu böyle 
•oldu, Bolanda'da bu böyledir.» Holanda'dan 
bahsediliyor; Holanda entegre Ortak Paızarm 
ıbir üyesidir. Orada 20 hektarlık holderler 2Û0 
hektara doğru yükseltilmiştir. Burada Ortak 
Pazar politikasını belirttiğim zaman söyledim 
Ibunları. 

Çıksıîı desinler ki ; «Dünyanın şurasında, şu
rasında hür ve demokratik memleketlerde, mül
kiyetin Anayasa ile teminat altına alındığı mem
leketlerde bu tür bir ödeme sistemi ve bu tür bir 
kamulaştırma sistemi vardır.» ve bunu ispat et
sinler.. 

Biz diyoruz ki, hu gibi hususlardan Yüce 
Meclis tevakki etsin, vatandaşın alnının terini 
değerlendirsin Nitefaim, birisi para kazanmış git-
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miş İstanbul'da apartman yaptırmış, işhanı yap
tırmış öbürü de gitmiş çiftlik almış.. Geliyorsun 
indî bir kamulaştırma hükmü ile bu toprağa el 
koyuyorsun. Sosyal adalet sağlamak istiyorsa
nız gidelim İstanbul'da apartman yaptıranla
rın, işlhanı alanların malına da el koyalım, ka-
mulaştıralmı, kamu yararıdır, diyelim.. Bunların 
farkı inedir? Toprakta eğer ben birim alandan 
azamî verime giden şekilde gelişen teknolojiye 
hizmet ediyorsam, ne hakla benim toprağımı 
kamulaştırıyorsun ? 

(Kaldı ki, Türkiye'de 52 milyon hektar ara
ziye, Devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu 
için hiç bir şey yok; yalnız özel mülkiyete ge
dince bunları getiriyorsunuz. Bizim üzerinde 
ısrarla durduğumuz husus bunlardır. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan özgü-
mer, grubu adına. 

HİLMİ BİÇER (iSinop) — Grup nerede Sa
yın Başkan, ne grubu bu?... 

ITURGUT TOPALOĞLU <Adana) — Bir mil
letvekilinin burada grup adına konuşalbilmesi 
için yetki alması lâzımdır Sayın Başkan. 

TURHAN ÖZGÜNER İçel) — Şahsım adı
na olsa ne değişiri . 

•BAŞKAN — Efendim, yetkisi var bizde. 
TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Grup 

Başkanı yok, yetkiler yok, nasıl olur Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Var (efendim, yetkisi var. Rica 
edereinı, hatibi dinleyelim efendim. Hüdai Oral 
bey'in verdiği yetki belgesi vardır, efendim. 

O. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (İçel) — Sayın arkadaşlarını, her madde 
[bahane edilerek bir tema işlenilmiş olmasına 
sanız, grup adına da saysanız) söz aldım. 
karşı olduğumu 'belirtmek için (kişisel de say-

Arkadaşlar, maddenin tekniği üzerinde, 
aeayapısı üzerinde, hukuka uygun olup olmadı
ğı üzerinde münakaşa yapılabilir; kanun yap
ına budur. Oysa ki, her maddeyi ve madde yet
miyormuş gibi her öner'geyi bahane ederek bir 
tema işlenmek istenmektedir Yüce Meclis önün
de. «Bu Toprak Reformu yapılırsa komünist bir 
reform olacaktır.» İddia bu, kamuoyuna yan
sıtılmak istemen bu. 

Arkadaşlarım, reformlar, benim kişisel gö-
TÜşünie göre zaten sol tandanslı olur ve yine ki
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şisel görüşüme göre 37 nci maddemin emri de 
toprak reformunun böylece sol tandanslı ola
rak vazetmiştir. 

TURGUT TOPALOĞLU. (Adana) — öyle 
değil, sizin görüşünüz o. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet, 
'benim görüşüm öyle, siz ayrı fikirde olabilirsi
niz. 

Arkadaşlar, şu toprak reformumun Türkiye' 
nin gerçeklerine uygun bir reform olmadığı, 
özellikle Komisyonun geri aldığı 28 nci madde
nin sınırları çok taşkın olduğu için buna karşı
yız. Çünkü, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir 
reform değildir, sağ tandanslı bir reformdur. 
Yani, Dağdaş'ın dediğinin tam aksine, sağ tan
danslı bir reformdur ve hu sebeple buna karşı
yız. (A. P. sıralarından gürültüler..) 

BAŞKAN — Rica ederim sayın arkadaşlar, 
lütfen dinleyelim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ancak, 
bir toprak ve tarım reformuna, «komüniızme 
ıgötürür.» diyebilmek büyük iftiradır. Çünkü, 
mülkiyet rejimini esas alan, mülk dağılımını 
esas alan bir reform, komünizme mâni olan en 
etken bir silâhtır. Çünkü komünizm mülkü kül
liyen inkâr eder. Böylesine ilimle, mantıkla, hu
kukla taban tabana zıt bir görüşü buraya getirip, 
«Ibu toprak reformu memlekete komünizmi geti
rir» diyebilmek, büyük bühtandır, büyük iftira
dır arkadaşlarım. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Tatbikat me
selesi. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Siz ak
sini siöyleyin, eğer ben bilmiyorsam gel burada 
üğret. Komünizm, Devlete mülkün tamamını ve
rir ; yalan mı bu ? Toprak Reformu ise mülk da
ğıtıyor, tapu veriyor; hiç değilse bir mezar ye
ri kadar toprak dağıtımı, komünizmi en etken 
İbir şekilde yok eden, öldüren bir silâhtır. 

Kızıl Çin, bir şahsın eline kızıl boya alarak 
'haritayı kırmızıya boyamasıyle değil, toprak 
reformuna kafa tutan toprak ağalarından dola-
ıyı Kızıl Çin olmuştur. 

Kızıl Çin'den sonra Milliyetçi Çin dediğimiz 
Formoza adasında toprak reformu yapılmıştır; 
bu gerçekleri görünüz. 

Arkadaşlar, bir tema işleyiniz, bir kanunun 
aleyhinde bulununuz; ama Yüce Meclisin - üze
rine çeşit çeşit sebeplerle, bahanelerle gölge 
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düşürmeye hakkınız yoktur, olmamalıdır da 
arkadaşlarım. 

Toprak reformu üzerinde benim ayrı görüş
lerim olabilir, sizin de görüşleriniz ayrı olabi
lir; ama bu reformun, şu veya bu ağırlık taşı
mış olması başka, toprak reformunun, her halü
kârda çıkacak bir toprak reformunun komüniz
me götüreceği iddiası başkadır ve bu büyük 
iftiradır. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bir iki 

kelime ile bağlayacağım efendim. 
«. Sayın arkadaşlarım, maddede beş kişilik bir 

komisyon üyesi öngörülmektedir. Oysa ki, bun
ları tetkik ettiğimiz zaman hepsi ziraatçidir; 
köy ihtiyar heyetinden birisi dahi ziraatle ilgili 
şahıstır. O bakımdan bunlara bir hukukçunun 
katılması imkânını verebilmeyi önjgörmüş olsay
dı Komisyon, çok isabetli olurdu. 

ikincisi, kamulaştırmada «karşılık takdir 
komisyonu» deyimi anlamsız bir deyimdir. «De
ğer takdir komisyonu» olmalıdır. Çünkü, 38 
nci maddenin de anlamı, ki her ne kadar «karşı
lık» kelimesini oradan aktarmışlarsa da, «de
ğer» anlamındadır; sözcük yanlış kullanılmıştır 
kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Entuğrul Akça, buyurun. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sayın Baş
kam, muhterem arkadaşlarım; 

Reform kanunlarından evvel de, red5orm 
kanunlarının buraya gelmesinden sonra da mu-
aiyyen parti gruplarının sözcüleri bütün hâdise
leri, bütün vakıaları rayından çıkarıp sağa ve
ya sola saptırmak, dolayısıyle mevzudan uzak
laşmak ve Yüce Meclisi de uzaklaştırmak için 
elden gelen çabayı esirgemediler. 

Eğer biraz evvel Sayın Dağdaş burada Or
tak Pazardan bahsetmemiş olsaydı, söz almaya
caktım. Ortak Pazar ülkelerini, Ortak Pazar 
esprisini ele alarak, Ortak Pazarın mevcudiyeti 
karşısında ve ona iştiraki mutazammın hareke
timiz muvacehesinde'' ne yapıyorsunuz, nereye 
ıgidiyorsunuz, böyle bir kanunu nasıl çıkarıyor
sunuz? buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu toprak 
kanunu meselesini bir kere bir kenara bıraka
lım. Buraiya her gelen Anayasadan bahsediyor. 
Bir kere bizim Anayasamızın 36, 39 ve '512 nci 

maddeleri, detaylı hiç bir tefsire imkân bırak
madan her şeyi açıkça ortaya koymuştur. Huku
kun (H)'sinden anlayan, hukuk Devletinin esp
risine inebilen, asgarî mânada inebilen insanlar 
Anayasanın şu saydığım maddelerinin hanigi 
istikamette olduğunu anlarlar. 

Kaldı ki, tam Ortak Pazar lâfı üzerine gel
di, şimdi Ortak Pazarın1 kalbinin bulunduğu 
Belçika'yı ele alalım, «Belçika Anayasasında 
isltimlâk yoktur, mülkiyetin kısıtlanması yok
tur. Dünyanın hiç bir demokratik ve medenî 
memleketinde bu şekilde mülkiyet kısıtlanması 
yoktur»» dediler. Buyurun aynen okuyayım 
Belçika Anayasasının lil nci maddesini : «Hiç 
'kimse, kamu yaran nedeniyle olmadıkça...» İş
te kesti attı arkadaşlarım. ...«.kamu yararı ne
deniyle olmadıkça...», ama bu kamu yararına 
mıdır, değil midir? Bir supjektivite meselesi, bir 
olbjektivite meselesi. Sübjektivite meselesini 
kendilerine göre tefsir ediyorlar; kendi sözle
rinde opjektivite içindeler. Bizim görüşümüz 
karşısında da; «Erfendim, sübjektif görüşünüz» 
deyip geçiyorlar. Bu da takdir meselesidir arka
daşlar. 

Kamu yararı mülâhazası herkese göre ayrı.. 
Bugün Hükümeti kuran partilere ve en büyük 
olan benim partime ve benim grup arkadaşları
ma büyük iş düşüyor. Çelişkiler ülkesi haline 
getirmek istedikleri Türkiye'de bir çelişkiler 
koalisyonu husule geliyor. Buradan başlıyor, bir 
bakıyorsunuz Mecliste aynı istikamette obstrük-
siyonda bulunanlar, Mecliste aynı istikamette 
kanunların çıkmasını istemeyenler, iki parti el 
ele vermiş; bir gün bir tanesinden beş kişi kal
kıyor ondan sonra ötekisinden beş kişi kalkıyor, 
tam koalisyon; fakat bir çelişkiler koalisyonu. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Muha
lefet koalisyonu. 

lERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Memle
ket sathındaki çelişkiler yetmiyormuş gibi, Mec
listen bir çelişkiler koalisyonu fışkırıyor ve 
Cumhuriyet Halk Partisi - Demokratik Parti 
koalisyonu, Hükümeti de Meclisi de bu şekilde 
çelişkiler içinde yıpratmaya çalışıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, buna dikkat ede
ceksiniz ; bugün Türkiye'de gidilmek istenen ne
dir? Gidilmek istenen; «Benim ümidim söndü, 
benden sonra tufan» zihniyetidir. Bunu hepimi
zin kafamıza çakmamız lâzım. «Benden sonra 
tutfan...» 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 35 nci mıadde 
değil mü... 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde mi konuşuyor L 

BAŞKAN — Sayın hatip, özetleyin efen
dim. 

ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Şimdiye 
kadar burada kim ne komıştuysa onu konuşu
yorum. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Lütfen uyarınız 
fSayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral... 
ERTUĞRUL AKÇA (Deryamla) — Muhte- i 

rem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
HÜDAt ORAL (Denizli) — M a d d e üzerin

de mi konuşuyor, gündem, dışı mı? 
BAŞKAN — Sizin bu söaü söyleyebilmeniz 

için evvelâ burada bir saat evvel bulunup be
nim söylediklerimi duymanız lâzım gelirdi. «Tek
niği, redaksiyonu ve hukukun umumî prensip
leri muvacehesinde kanunun tümünün perspek
tifinde arz ettiği kıymet itibariyle maddeye do-
K-unuın» dedim. Bu teamül haline getirildi ve 
(bilhassa sizin grup getiriyor. Rica ederim. 

Buyurun sayın hat ip; müddetiniz bitiyor, 
özetleyiniz.. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Demek ki uyarı
nıza uymuyorlar. 

ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Başüs-
tüne efendim, özetliyorum. 

Som olarak şunu söyleyeyim arkadaşlarıma 
çok kısa olarak, bu hususta çok uzun konuşu
labilir; fakat şunu tescil ettireyim ki, büyük 
Adalet Partisinin doğuşundan bugüne kadarki 
(tutumu karşısında, başta Sayın Genel Başkanı-
nııız olmak üzere onun arkasında bütün gruibu-
ımuz, bütün partimiz memlekete yayılsa da 
«Biz kollektijvist olduk» desek, millet buna bur
nunun ucuylo güler. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarmdaın alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. '"*$ 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum. 
(A. P. sıralarından «Grup adına» sesleri) 

İHSAN ATAÖV'(Antalya) — Sayın Başkan, 
benim sözüm grup adınadır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hayır önce 
(ben istedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Ataöv burada 
yazılıdır; arkadaşıma okutayım; sizinki daha 
senra. İşte arkadaşıma gösteriyorum; önce Ata
öv, sonra siz. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, hesap vermeye mecbur musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; maalesef Demokratik Part i bir oyu
nun içindedir. Bu oyun, büyük Türk Milletinin 
komünizme karşı olan hissiyatını istismar oyu
nudur. 

Sayın Başkanın da ikaz ettiği gibi, şu üze
rinde konuştuğumuz madde bu meseleleri kap
samayan tamamen teknik bit madde; ama önee 
Sayın Dağdaş başladı, mlüsaade ederseniz bu
rada söylediklerinin, ben de cevabını vereceğim. 

Bütün maddeler_ üzerinde çıkarak, durmadan 
'zabıtlarda ve akşam radyo özetinde vatandaşın 
kafasına durmadan onun komünizme karşı duy
duğu hissiyatı istismar etmeyi temin etmeye ça
lışıyorlar. 

BAHRt DAĞDAŞ (Konya) — Doğru... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Söylediklerinin zerrece (kanun
la alâkası yok, söylediiklerfnin madde ile zerrece 
alâkası yok, söylediklerinin hepsi hilafı hakikat. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ((Sakarya) — 
Misal ver. 

GEOtCt KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Bunların cevabını mi
salle vereceğim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Millet yuvarlak lâflardan bıktı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Ben yuvarlak lâf söyle
miyorum. Yuvarlak lâfı söyleyen sizsiniz, aslı 
olmayan şeyi söyleyen sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, rica ederim ce
vap vermeyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) —Ben, yüksek Meclise, hürmeti
min neticesi, zamanın kıymetini dıilkkate alarak çok 
kısa konuşmaya çalışıyorum; ama Sayın Dağ
daş her maddede üç defa, beş defa söz alıyor ve 
durmadan aynı temayı işlemek istiyor. İşlediği 
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ıtema nedir?, Fethi Çeliklbaş'ın 36 neı madde hak- j 
kında, (Bu madde şekli değil, bundan evvelki | 
verilmek istenen madde şekli hakkında) bir söz- j 
ciü olarak söylediği sözü iki defa burada oku- j 
yor. Halbuki ben burada 36 ncı maddenin ge- j 
rakçesini okudum; ama zamanınızı almak da pa
hasına olsa, bir defa daha gerekçeyi okuyaca
ğım. j 

Anayasanın bu 36 neı maddesini bu gerekçe i 
dışında başka türlü anlayabilmeye imkân var 
mı? ('A. P. sıralarından «Haberi yok gerekçeden 
onun» sesi) .Gerekçe dururken, başka şey üze
rinde konuşulur mu? Sayın Çeliklbaş'ın Sözü 
maddenin bu metni hakkında değildir,' bundan 
evvel verilmek istenen şekil hakkındadır. Gerek
çenin bu kısmını tekrar okuyorum: 

«Artık mülkiyet hakkı Roma Hukukundaki 
anlamda, ferdin toplum menfaatini dahi hesaba 
katmaksızın istediği gibi kullanabileceği bir 
hak, hudutsuz bir hürriyet niteliği tasımlamak
tadır. Batı medeniyetinin öncüleri olan ve kol-
lektif iktisat temayüllerinden çok uzak bulu
nan memleketlerde ve hattâ eski hukukumuzda 
dahi mülkiyet anlayışı mülkiyetin aynı zaman
da sosyal karaktere sahip bir hak olduğu yo
lundadır.» 

Muhterem arkadaşlarım bu, 3'6 ncı maddenin 
(gerekçesidir. Demek ki, burada hem de iktisadî 
ıtem'ayüUerden bahsediyor. Şu halde, mülkiyet 
üzerinde milletin ve-memleketin yararına düzen- I 
ılemeleri getirmek, 'Sınırları getirmek daima müm-
ikündür ve içinde bulunduğumuz şartlarda Tür
kiye'nin büyük menfaatlerinin gerektirdiği bu 
sınırlamalar da burada getirilmektedir. Bura- I 
da, yuvarlak lâfı kendileri söylemeyip, bir tek 
kolektivist hüküm saysınlar. 

BAHRÎ DA&DAŞ (Konya) — Hepsi... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ L H A M 

ERTEM Devamla) — Buyurun işte «hepsi» di-
yo;1. 

Eğer Türkiye'de, (şimdi ben söylüyorum on
lara) ortakçılık rejimini kaldırmak, kiracılığı I 
kaldırmak, eğer üzerinde çiftçilik yaptığı top- I 
rağı o vatandaşa mülk yapmak kolektivizmse I 
kalbul. öyle mi Sayın Dağdaş?. öyle mi Sayın 
Dağdaş ? 

BAHRİ DAĞ©AŞ (Konya) — Efendim, ba
na mı? Evet evet... I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Burada, toprakla uğra- | 

şan bütün vatandaşları toprağımızın imkân ver
diği ölçüler dahilinde, Türkiye'nin imkânları 
dahilinde onları yeter gelirli işletme haline ge
tirmek ve onları mülk sahibi yapmak kolekti
vizm mi? 

BAHRİ DA&DDAŞ (Konya) — Şimdi onun 
cevabını vereceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Verirsiniz biliyorum; yu
varlak lâflarla ve demagoji ile. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Devamla) — Ama Türkiye'deki ger
çeği inkâr edemezsiniz. Getirdiğiniz ve ileri 
sürmek istediğiniz kamulaştırmada hangi top
rağı kamulaştıracaksınız? Verimli işletilme
yen toprağı kamulaştıracaksınız? Verimli işle
tilmeyen toprağı kamulaştırmacaksmız. E, hani 
itiraz ediyordunuz, verimli işletilmeyen topra
ğın kamulaştırılmasını bu kanun getirdi diye?.. 

İRFAN BARAN (Konya) — Komünizmde 
kamulaştırma olmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Devamla) — Ama siz de aynı şekliyle 
verimsiz işletilen toprağın kamulaştırılmasını 
getiriyorsunuz, bir... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Parkı var, 
farkı var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Farkı yok. 

İkincisi, ne getiriyorsunuz? İki sene boş kal
mış toprak veya verimli işletilmeyen toprak. 
Böylelikle toprak temin etmek mümkün mü
dür? Bu kanun, nasıl söyleyebiliyorsunuz ki or
takçıyı ve kiracıyı tedirgin edecektir diye?.. 
Bu kanun, ortakçıyı ve kiracıyı işlediği topra
ğın sahibi kılacaktır. Onu, sahibi kılmak mı te
dirgin edecektir? Müft sahibi olmaktan mı te
dirgin olacaktır Türk vatandaşı?.. 

MUSTAFA VEDAT öMSAL ('Sakarya) — 
O mantıkla olursa ta'biî. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Konuşmalarınız daima 
•birbiriyle çelişmelidir. Bir aralık konuşurken, 
ı«Bu kanun kaç kişi için yapılan kanundur» de
diniz. «Bu kanun, toprak verilenlere sadece im
kân getiriyor» dediniz. Şimdi bu kalkıp burada 
«'kiracıyı ve ortakçıyı tedirgin eden bir kanun
dur») diyorsunuz. Bu, gerçeğin dışıdır. Bu ka-
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ııun, ortakçıyı, ve kiracıyı toprağın sahibi kılı
yor. Hem de nasıl sahibi kılıyor? Kendisinin, 
lorada gerekli hangi İmkânlar içinde, hangi zi
raat tipine uygun olarak modern teknolojiyi uy
gulaması için nasıl imkânlara sakibolması ge
rekli ise, 'bütün o imkânları getirmek suretiy
le sahip kılıyor. 

ıSonra, (Sayın Dağdaş ikide birde ; «efendim, 
toprak dağıtacaksanız 52 milyon hektar araziye 
dönün» diyor. Bu kanun, buna tamamen dönü
yor. Bu kanun gerek 2 nci maddesinin (g) fık-
ırasıyle, 19 ncu maddesinin (g) fıkrasıylo, 187 
nci maddesiyle toprağın ıslahını orta yere ko
yuyor, toprak ıslahını her çeşidiyle dikkate alı
yor, orman dışı kalmış arazilerin tarım arazisi 
haline ifrağını dikkate alıyor ve bütün bunları 
da Türk Çiftçisine mülk olarak vermeyi hedef 
tutuyor. 

İkincisi; 52 milyon hektar dedikleri husus 
da, şurada 1965 tasarısından alınmış 'bir kısmın-
tdandır; Ibaşka yerde böyle bir şey yoktur. El-
ıdeki tetkiklere göre, durum da böyle değildir 
ve burada yazılan da Tarım Bakanlığı müte-
thasısıslarının incelemelerine göre; nremleketi-
ımîzde 10 milyon dönüm tutarında tuzlu ve al
kali sahalar, 30 milyon dönüm tutarında funda
lık, yabanî zeytinlik, bataklık ve saire gibi is
tihsale yaramayan arazi vardır, diyor. Bura
dan gidiyorlar. Burada mülkiyet hususu kon-
ımamıştır; ama yapılan incelemelerde bu mül
kün kime ait olduğunun hesabı yapılımıştır ve 
'bunlar da dağıtılacak araziler içine alınmıştır. 
Bu kanun, (biraz evvel de söylüyordum; bu tuz-
Ü.u, alkali, ibataklık arazilerin ıslahını bir gaye 
olarak ele almıştır; onları temin etmenin bütün 
gereklerini de maddeler halinde tedvin eylemiş
tir. 

(Sayın Özgüner'in; «Her reform sol tandans-
tadır.» sözüne de iştirak etmeye imkân yoktur. 
Reformlar sol tandanslı olmaz. Reformlar, mem
leketin menfaatine, ,memleketiıı gereklerine, 
(memleketin gerçeklerin ve ilmin icaplarına göre, 
olur. Binaenaleyh, ne reformda sol tandans ara
yalım, ne de bu kanunda ikide 'birde Türk 'Mil
letinin kolektivizme ve komünizme karşı duy
duğu hassasiyeti gerçek dışı iddialarla istisma
ra kalkalım. Bunlar, gerçeğin dışıdır. Bu geti
rilen kanun, Türk Çiftçisini ve Türk tarımını 
ileriye götürmek maksadıyle hazırlanmış bir 

kanundur; fakat imkânlarla sınırlı olduğu için 
yurt ölçüsünde bölge bölge uygulanacaktır. Bu 
sebeple, bütün yurda teşmil, edilene kadar, ta
biî ki tarımda üretimin artması ve verimin bü
tün bölgelerde yükselmesi için yan tedbirler ve 
yan 'kanunlar da bunu destekleyecektir. 

('Sözlerimi ıbitiriyorum. Artık bu mevzua-
dönmekte de fayda olmadığı kanısındayım. Or
ta yerdeki oyun bellidir. Bu kanunu, olduğu 
(maddeleriyle ve getirdiği hükümleriyle değil 
de, sırf kendi kafalarında yarattıkları imajla 
Türk Milletine karşı kolektivist ve komünist 
'bir kanundur diye takdim etmek, vicdansızlı
ğın, insafsızlığın, izansızhğın ta kendisidir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Bu kanun, tekrar 

'ediyorum, Türk tarımını verimde ve üretimde 
geliştirmek ve Türk Çiftçisini de, imkânlar öl
çüsünde mülkiyet hakkına saygılı kalmak sure
tiyle, toprak sahibi kılmak için çıkarılmak
tadır. 

Arz ederim:. (A. P. ve C. Gr. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Komis
yon Başkanı. 

Adalet Partisi Grubu adına, buyurun sayın 
İhsan Ataöv. 

MUSTAFA VEDAT ÖNıSAL (Sakarya) — 
O senin vicdansızlığın. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 0 senin vic
danın. 

AP GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformunun müzakeresi
nin başladığı günden şu ana kadar devam 
eden zabıtları tetkik ederseniz, kısa bir metin 
Sayın Bahri Dağdaş'in dilinde tümü, maddele
ri ve önergeleri üzerinde dile gelmiştir; hep
si aynı cümlteler'dir, hepsi aynı şeylerdir. Her
hangi madde gelirse gelsin tamları söylemiştir, 
(bundan sonra gelecek maddelerde de aynı şey
leri söyleyecektir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Taıbiî tafbiî, 
hiç şüphen olmasın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, Ko
misyon sözcüsü arkadaşım bu hususu izah bu
yurdu. Yalnız, kanun üzerinde beyanda bulu
nan ve şu anda maalesef, şu anda değil bütün 
reform kanunlarında Mecliste bulunmamak 
suretiyle kanunu tenkit edenlere Adalet Par
tisi Gruibu şöyle bir sual sormak istiyor : 
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Yüce Meclisin çıkaracağı kanun millî ira
denin ifadesidir. Yüce Meçilisin çoğunluğu bir 
kanun çıkarıyorsa o kanun millî irade tarafın
dan çıkarılmış denilir. Şimdi, millî iradenin çı
kardığı kanuna bakınız kolektivist ve komü
nist diyeceksiniz; ama bunu komünist olarak 
çıkartmamak için 44 kişi ile burada hazır bu
lunmamak suretiyle anlayışınıza göre komünist 
bir kanunun çıkmasına hizmetkâr olacaksınız.. 

Bir diğeriniz, bu kanun sağcı ve kapitalist, 
faşist diyeceksiniz... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Faşist de
medim, sağ tandanslı dedim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sağ tandans
lı diyeceksiniz... Faşist de dendi, sözcüleriniz 
tarafından faşist de dendi. 

Faşist bir kanunun çı'kmaması için 90 üye
nizden burada 5 kişi nöbette bırakacaksınız, 
faşist bir kanunun çıkmaması için gücünüzü or
taya koymayacaksınız, çıkan kanunu sabote 
edeceksiniz ve bu kanunun çıkmasına yardım 
edeceksiniz, sizin görüşünüze göre de faşist 
'bir kanunun çıkmasında siz de yardımcı olacak
sınız... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kavramları 
biliriz; faşist demedim, sağ tandanslı dedim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir kanunun 
hem komünist, hem faşist, hem solcu, hem 
sağcı olması mümkün değil. İçinizden birisi 
yalan söylüyor; ama bu yalancının hangisi 
olduğunun tercihini söyleyenlere bırakıyorum. 

TURGUT TOPALOÖLU (Adana) — İkisi-
de yalan, en doğrusu tasarıdır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Oraya gele
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Toprak ve Tarım 
Reformu kanunu, sayın sözcünün ifade ettiğine 
ıgöre, ne kolektivist ve komünisttir, ne faşist sağ 
tandanslıdır. Zaten Türkiye'de komünistlerin 
iddia ettiği, faşistlerin iddia ettiği, birleştiği 
zaman bunu bileceksiniz k i ; ikisinin arasında, 
-ortada kalanı en doğru yoldur. 

Şimdi, Hükümet kanadının savunduğu 
ve Adalet Partisi grulbu olarak ben kendi Gru-
Ibumun fikrini beyan ediyorum; Getirilmiş olan 
Ibu kanun, Türk çiftçisinin bünyesine uygun 
»olan en iyi kanundur. 

Aslında reform, iyileştirme, düzeltme ve 
ıslaıh etmedir. Sola giderek, faşist olarak ve 
sağa giderek ıslâh olmaz; doğru giderek ıslâh 
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olur. Doğru gittiğin zaman faşist de sana hü
cum eder, komünsit de sana hücum eder. Sen 
o zaman bileceksin ki yolun doğrudur. Eğer 
faşist sana derse ki, «Doğru gidiyorsun» kendi
ni yo'klayacaksm; belki eğrisin. Şimdi en 
doğru yoldayız, millî iradenin hükmünü icra 
ediyoruz. Meclisten çıkan kanun* yozlaşmış ka
nun değildir, doğru kanundur. 

Biz şimdi burada Türk Milletine sesleniyo
ruz ve diyoruz ki, «Buraya şimdiye kadar gön
derdiğin kişiler reform diye, iyileştirme ve ıs
lâih etme hareketlerinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine devam etmemek suretiyle Türk 
Milletinin yapısının iyileşmesine yardımcı de
ğillerdir. Bunlara iyi dikkat et. Bugünlerde 
aranda dolaşıp komünist istismarı, solsyalist 
istismarı, kapitalist istismarı yapanlara dikkat 
et. 14 Ekimde böylelerini yollarsan, 14 Ekim
de seçilecek Yüce Meclisi de bir azınlığın ça
lıştırmamasına müsaade edersen, sana lâyık 
olan hizmetlerin yapılmasına engel teşkil eder
sin. Ey yüce millet, bu suçluları gör ki, 14 
Ekimde temiz vicdanlı, Türk çiftçisine hizmet 
edecek, dâvasına saJhip olacak, gerçek ve doğru 
yolda olan partileri buraya gönder» 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, seçim nutku mu çekiyoruz, yoksa madde
yi mi müzakere ediyoruz ? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, müddetiniz bitmek 
üzere. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, aslında madde üzerinde .konuşmuyoruz, 
bunu ben de kabul ediyorum. Neden? Madde 
üzerinde konuşan olmadı ki... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bitirin efendim. 
Müddetiniz bitmek üzere, özetleyin. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Madde üzerin
de konuşan olmadığı için madde üzerinde de 
konuşulmaz; İçtüzük bunu âmirdir!.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bitiriyorum. 
Madde üzerinde konuşan olmadığı için, hat

tâ muhalefet buraya birer adanı bırakıp da 
«Grup adına» diyerek maddeye istikamet ver
diği için biz de, Türk Milleti bu istikametin 
yanlış olduğunu doğru yolda olanların dilin
den bir kere daha duysun diye o istikamette 
konuşuyoruz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Türk Milleti 12 
Mart'a "kadar bu reformları niye yapmadığını
zın hesabını 14 Ekimde sizden soracak. 
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«Reform reform» diye bağırıyorsunuz. 12 
Mart'a kadar nerede idiniz? 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oval, lütfen mü
dahale etmeyin. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Mütemadiyen 
madde dışı sataşıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, özetleyin. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bağlıyorum. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hem sataşacak, 

hem de cevabını almayacak; olur mu Sayın 
Başkan? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kürsü milletin kürsüsüdür. 
Konuşacak olan, kendine güvenen, cesareti olan 
milletin huzurunda konuşur. Konuşmaları aşa
ğıdan sabote etmez. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Öyleyse 12 
Mart'a kadar reformları çıkarsaydınız. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, rica ediyo
rum... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Şimdiye kadar 
nerede idiniz? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz 12 
Mart'ta da burada idik, 12 Mart'tan evvel de 
burada idik, seçime gidiyoruz yine buradayız. 
Siz neredesiniz? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Reformlar nere
de idi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Reformlar 
burada idi, işte şimdi sahibiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen cevap ver
meyin. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Ecevit'e 
yaranırsın... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, aslında bunlara cevap vermek de 
doğru değil. Çünkü cevap lâyık olana verilir. 
Biz Adalet Partisi olarak "böyle dışarıdan sıçra
ma gelenleri ve bu şekilde vazifesini terkedir 
de sabote için araya girenleri muhatap olarak 
almıyoruz; ama söylenmiş sözlere cevap ver 
mek için bunu söyledik. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Grup adına ol
masaydı size cevap vermezdim 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saym arka
daşlarım, bu itibarla Adalet Partisi Grubu; bu 
maddenin Komisyondan geldiği şekilde çıkması 
ve dışarıdan söylenen eğri laflara hiçbir vatan
daşın itibar etmeyeceği gibi, Yüce Heyetinizin 
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de itibar etmeyeceği inancıyla hepinizi saygıy
la selâmlar. (A. P. sıralarından alkışlar). 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Talihsizlik, se
ni «Grup adına» çıkaranlarda, sende değil. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi gel
miştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet Özbey 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın İrfan Baran tarafından madde hak
kında bir önerge verilmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve tarım reformu kanun tasarısının 

35 ne i maddesinin birinci fıkrasının, vereceğim 
izahattan sonra aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 35. — (1 nci fıkra) Kamulaştırmada 
arazi ile üzerindeki her türlü yapı veya tesisle
rin karşılığı; Toprak ve Tanın Reformu Müs
teşarlığınca toprak ve tarım örgütünden baş
kan olmak üzere görevlendirilecek iki kişi, ilçe 
ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni, 
mahallî ziraat odasının seçeceği bir kişi ile köy
de köy ihtiyar kurulunun, beldede belediye en
cümeninin arazi sahibi çiftçiler arasından seçe
ceği bir temsilciden oluşmak üzere beş kişilik 
bir komisyon tarafından saptanır. 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın İrfan Baran'ın 
önergesi muvacehesinde Komisyon maddeyi ye
niden redakte etmiştir, onu da okutuyorum. 
Tahmin ediyorum ki muhteviyatı itibariyle Sa
yın İrfan Baran'ın teklifini de ihtiva etmekte
dir. önergeyi okutuyorum. 

«Madde 35. — Kamulaştırmada arazi ile 
üzerindeki her türlü yapı veya tesislerin karşı
lığı ; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
Toprak ve Tarım Reformu Örgütünden, birisi 
başkan ve biri ziraat yüksek mühendisi olmak 
üzere görevlendirilecek iki kişi ilçe ziraat yük
sek mühendisi veya ziraat teknisyeni, mahallî 
ziraat odasının seçeceği bir kişi ile köyde ihti-
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yar kurulunun, beldede belediye encümeninin 
arazi sahipleri arasından seçeceği bir temsilci
den oluşmak üzere, beş kişilik bir komisyon ta
rafından saptanır. 

Köy ihtiyar kurulu veya belediye encümeni 
temsilcisinin seçilmemesi halinde, Karşılık Tak
dir Komisyonunun bu üyesi, mahallin en büyük 
idare âmiri tarafından ilçe ziraat odası örgü
tünden resen seçilir. 

Bir toprak ve tanın reformu bölgesinde, iş 
durumuna göre birden fazla Karşılık Takdir 
Komisyonu kurulabilir. 

Komisyon başkan ve üyelerinden birinin her 
ne sebeple olursa olsun, görevi başında bulun
maması halinde, yeri on gün içinde, geçici veya 
daimî olarak aynı nitelikte bir kimse ile doldu-

durulur». 
BAŞKAN — Sayın İrfan Baran, önergeni

zi... 
İRFAN BARAN (Konya) — Komisyon ka

bul ettiğine göre lüzum yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geriye alıyorsunuz, teşekkür 

ederim efendim. 
Komisyonun önergesini oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu değişik haliyle 35 nei maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kamulaştırma karşıhğının saptanması : 
,Madde 36. — Kamulaştırma karşılığı; arazi

nin iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama ola
nakları, ıslah durumu ve toprak endeksi gibi 
teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama ve ta
rımsal gelir gibi ekonomik etkenlere dayanıla
rak saptanır. 

Toprak üzerindeki yapı veya tesislerin ka
mulaştırma karşılığı, kamulaştırılclığı yıl için
deki inşaat fiyatlarına göre bulunacak maliye
tinden yıpranma payı düşülerek hesaplanır. 

Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bu
lunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi 
ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Em
lâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir 
Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden 
yüksek ise .kamulaştırma karşılığı bu değere in
dirilir. 

Devlet eliyle yapılan sulama şebekesi ve 
benzeri yatırımlar sebebiyle meydana gelen de

ğer artışları, arazinin kamulaştırma karşılığın
dan düşülür. Ancak, sulama şebekesi ve benze
ri yatırımlar yapıldıktan sonra arazi satılmışsa 
bu takdirde araziyi sonradan satınalmış olan 
kimsenin ödemiş olduğu bedelden az bir değer 
kamulaştırma karşılığı olarak tespit edilemez. 

Karşılık Takdir Komisyonlarının karşılık 
tespitine, görev ve yetkilerine, çalışmalarına, 
başkan ve üyelere verilecek tazminata ilişkin 
esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca düzenlenecek yönetmelikte belli edilir. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Şimdi her halde bâzı çevrelere filit sıkıldı, 

olmayan şeyleri olmuş gibi gösterme gayreti 
içine girildi. 

Sayın Başkan, Türkiye'de okuduğum şu ki
tabın içinde, faşizme işaret eden bir büyüklük 
görecek misiniz? Okuyorum bakınız... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, ben bir ricada 
bulunayım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet efen
dim maddeye geliyorum. 

BAŞKAN — Hayır yine sizi dinleyeceğiz 
efendim. Şu madde hakkında görüşünüzü söy
lerseniz... * 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
her an söz kesemezsiniz. İnsaf edin... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Maddenin 
tâa kendisidir. Her an sözümüzü kesemezsiniz. 
Sayın Başkan neler söylenmedi burada? Haya
tında çiftçilik nedir bilmeyen İhsan Ataöv'c va
rıncaya kadar neler söylenmedi. Müsaade edin 
de... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben çiftçiliği 
bilirim. Pancar tarlasından gelmedim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen, lütfen otu
run. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bravo, bra
vo, pancar tarlasından geldim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Pancar tar
lasında mı adam oldun sen ? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen oturun. 
Lütfen müdahale etmeyin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İftihar edi
yorum; pancar tarlasından geldiğim için, ifti
har ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, şunu ha
tırlatayım ki, emin olun size yaptığım müsama-
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ha çok fazla oldu, başka müsamaha etmeyece
ğim. 

Buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok teşekkür ederim. 
Bakınız; 1 ilâ 5 dönüm arasında ve İ ilâ 50 

dönüm arasındaki topyekûn arazi % 23'nü tutu
yor. Yine 51 ilâ 1 000 dönüm, yani 999 dönüm 
arasındaki arazi yekûnu da, toplarsak % 65'ini 
tutuyor sayın sözcülerin faşist dediği . (eğer 
kabul ediyorsak) 5 000 ve üzerindeki araziler de 
toplam arazinin % 2,43'ünü tutuyor. Şimdi Tür
kiye'de hakikaten bir faşizm var mı ki ; bu gö
rüşü savunanlar da var, var olsun? Meselâ size 
faşizmin olduğu yerlerden rakamlar okuyayum. 

BURHANETTİN ASUTÂY (İzmir) — Bu
nun madde ile ilgisi ne sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, müdahale etme
yin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Meselâ 
Guatemala'da böyle bir faşizm vardır; tüm 
arazinin % 40 m, işletme sahiplerinin % l ' i 
elinde tutuyor. Meselâ Peru'da böyle bir faşizm 
vardır; tüm arazinin % 82 sini işletme sahiple
rinin 1,1 elinde tutuyor. Meselâ Arjantin'de 
böyle tür faşizm vardır; 0,8 işletme sahibi, ara
zinin % 36,9 nu tutuyor elinde. Bunları böyle
ce tescil ettim. Binaenaleyh, benim iddialarım 
objektiftir. Benim iddialarım teknik, ekonomik 
kıstaslara dayandığı içindir ki, sosyalist kokan 
her madde için de görüşlerimizi aksettireceğiz. 
Türkiye'nin ziraî bünyesi budur. Bunu kimse 
inkâr edemez. 

Biz diyoruz ki, yeter gelirli medenî ve açık 
ekonomiye dayalı ülkelerin ve bugüne kadar 
devletin hiçbir katkısı olmadan Türkiye'yi bu 
raddeye getiren çiftçimizi, kiracımızı, ortakçımı
zı ; hilekâr, hırsız durumuna, şüpheli duruma 
sokan her şeyden tevakki edelim, güzel nizamlar 
getirelim. Ortakçılık ve kiracılık konusuna da 
geleceğim. Ben, istimlâkin hangi ölçüde yapıla
bileceğini, kamu yararının hangi ölçüde olacağı
nı ifade ettim. Önerge vermeme rağmen diyo
rum ki, iki sene üstüste işletmeyen ve bir sene 
mehil verdiğimiz halde bunları sağlamadıkça, 
benim arazimi istimlâk edersen vururum seni. 
Hakkın yoktur. Ben bunları diyorum. 

Yine diyorum ki, ben eğer kiracıysam, or-
takçıysam, mal sahibi ile anlaşmışsam, bu işi 

i götürüyorsam; kiracılığı, ortakçılığı kaldıraca
ğım, mülk sahibi yapacağım iddiasının yolu, bu 
yol değildir. Koyarsın krediyi, koyarsın imkân
ları orta vadeli, pazarlığını getirirsin, sistemini 
kurarsın; kiracı da, ortakçı da elbette arazi 
sahibi olur. Bunu yasaklayan kimin hükmü var? 
Kaldı ki, bizim görüşümüzü ifade eden bir ka
nun teklifi, müzakere edilen bu kanuna ek ola
rak duruyor. Bunun dışında her şey iftiradır, 
her şey vicdansızlıktır. Tespit etmişimdir; ka
nun maddeleri halinde bu teklifin içindedir. 

İBAŞKAN —• Sayın Dağdaş, müddetiniz 'bit
miştir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Geliyorum 
maddeye. (Gürültüler) Bakınız okuyorum. Hay
di söyleme diyorsunuz... Okuyorum. 

«Devlet eliyle yapılan sulama şebekesi ve 
benzeri yatırımlar sebebiyle meydana gelen de
ğer artışları, arazinin kamulaştırılması karşılı-

I ğindan düşülür. Ancak, sulama şebekesi ve ben
zeri yatırımlar yapıldıktan sonra arazi satıl
mışsa, bu takdirde, araziyi sonradan satmalmış 
olan kimsenin ödemiş olduğu bedelden az bir 
değer kamulaştırma bedeli olarak tespit edile
mez.» 

I Buyurun, buradan ne getiriyorsunuz?... Ne 
I hakkınız var?... İlerde bir madde daha gelecek-
[ tir; orada da göreceğiz. Senelerden beri çalış

tım, çabaladı m, gayret ettim kuraklıkta, ayda 
yılda bir sen Devlet olarak su getirdin, buna 
karşılık diyorsun ki : «Kamulaştırmada bu be
deli şu şekilde takdir edeceğim.» Bunun adı 
gasıp değil ne nedir? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, özetleyin... 6 da
kika oldu efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İkinci de
fa söz almak üzere... 

KEMAL BAĞGIOĞDU (Çanakkale) — Hiç 
alâkası yok. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, evet, 
bunu bırakta biz bilelim Sayın Bağcıoğlu. 

I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. 36 nen maddeye şu gi
rişi yapmadan evvel Başkanın müsaadesini ala
rak bir sataşmayı bir ölçüde cevaplandırmak is
terim. 

Sayın Ertuğrul Akça, iki partinin; biri sağ, 
I biri sol olan partilerin çelişkiler koalisyonu ile 
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engelleme görüyoruz, diyor. Hemen şunu belir
telim ki, bizim engelleme nedenlerimiz ile sağ
daki Demokratik Partinin engelleme nedenleri 
ayrıdır. Biz, sağdaki bir parti ile koalisyona 
girmeyiz arkadaşlar. Bugüne kadar da bunu is
pat ettik. Engelleme nedenlerimiz ayrıdır. 

MUSTAFA FKVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Engellemede birleşirsiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Engel
leme nedenlerimiz ayrıdır. Çünkü, bu kanuna 
birçok noktalarında karşıyız. Esasen Birinci 
Nihat Erim (Kabinesinin getirdiği öııtedbirler-
den beri karşıyız. Birinci Nihat Erim Kabinesi 
elbette 'bir sağ tandanslı kanun getirirdi. Za
ten Birinci Nihat Erim Kabinesinin o getirdi
ği tasarıya, o günden bugüne karşı oluş nede
nimiz budur. Bu maddelerin sühpriz olmadığını 
söyleyelim. Birinci Nihat Erim Kabinesi her ha
liyle militarist bir Hükümet ağırlığını göste
ren bir Hükümetti. Böylesine bir Hükümetten 
zaten sol tandanslı ıbir kanun tasarısı gelemez
di. O kanunun, o günden bugüne komisyonlarda 
çeşitli revizyon görmüş olmasına rağmen, bu
günkü hali Birinci Nihat Erim Kabinesinin ge
tirdiği tasarıdan esinlenerek getirilen bu du
rum. hâlâ sağ tandanslı ağırlığını teşkil etmek
tedir ve onun için karşıyız. 

Şimdi buna rağmen, «Yiğidi öldür hakkını 
teslim et» kabilinden karşı olmadığımız mad
deler var. 

Arkadaşlarım, 36 ncı maddeye karşı olmak, 
toprak reformuna karşı olmak demektir. Bir
çok maddelerde söyledik; kamulaştırma karşı
lığı başlığını taşıyan bu maddede, kamulaştır
ma karşılığı, sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi 
değerini geçemez. Buna karşı mısınız Demokra
tik Parti olarak? Yok. 

Arkadaşlarım, sahibinin bildirdiği Emlâk 
Vergisi lıakikaten Imnun altında ise, elbette 
vergi kaçıran kişiye gerekli müeyyide bu madde 
ile getirilmiştir. Devlet eliyle yapılan değer
lendirme artışları kamulaştırma karşılığından 
düşülecektir. Nasıl buna karşı olursunuz? El
bette Devletin katkıda bulunarak yaptırdığı de
ğerlendirme kişi ile ilgili olmadığı için, Devle
tin ödeyeceği kamulaştırma bedelinden bu tef
rik edilmeli ve indirilmelidir. Çünkü Devlet 
oranın kıymetini artırmıştır. E, Devlet kendi 
değerlendirdiği yere kamulaştırma bedeli ve
rirken, bir de üstelik kendisinin katkıda bulun

duğu bu yer üzerine ayrıca kamulaştırma bede
li versin. Bu olur mu? Bu maddenin şu ana 
esprisi, karşısında, özellikle Devlet eliyle yapı
lan değer artışlarına karşı getirilmiş şu madde
ye karşı olmayı biz anlayamadık. 

Arkadaşlarım, ;bu haliyle 36 ncı maddeye 
karşı değiliz. 36 ncı madde Anayasanın 38 nci 
maddesine çok uygun, özellikle ikinci fıkrası
na tam paralel bir madde olarak tedvin edil
miştir. 

38 nci maddenin ikinci fıkrası; «çiftçinin 
toprağının değerlendirilmesi» mealinde bir baş
lık taşır. Bu ölçüdeki 36 ncı maddeyi böylece 
değerlendirirken, tedvinde bir kusur, 'hata gör
müyoruz. Bunu 'böylece karşıya aldığımız tak
dirde, toprak ve tarım reformuna açıkça kar
şı olduğumuzu iddia ve ilân etmek durumuna ge
çeriz. Sayın Dağdaş'm da daha açık, daha sarih 
olarak bu kanuna karşı geçmiş olmasını bekle
riz. Sağ gösterip sol vurmanın, sol gösterip sağ 
vurmanın gereği yoktur arkadaşlarım. Buna 
Meclisin tahammülü de yoktur. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın üzgü-

ner. 
Sayın İrfan Baran, buyurunuz efendim. 
İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Konuştuğumuz kanunun, üzerinde tatbik 

edileceği halk bakımından en Önemli maddele
rinden birinin, bu madde olduğunu belirtmek 
isterim. 

Bu kanunun hazırlanmasında; vaktiyle Tür
kiye'ye gelip >bir hafta kalmış, meşhur İngiliz 
Ekonomisti Kaldor'un görüşlerinin tesiri vardır. 
Kaldor, Türkiye'de toprak reformunun yapıla
bilmesi için, arazi kıymetlerinin düşürülmesini, 
çok aşağı ölçülere arazi bedellerinin düşürülme
sini ve 'bu suretle reformun gerçekleştirilmesi
ni salık vermişti. Bu yüzden o vakit Plânlama 
Teşkilâtında münakaşalar oldu. Sayın Atilâ Ka-
raosmanoğlu ve arkadaşları bu raporu hararet
le müdafaa ettiler; o vakit Hükümet bunu ka
bul etmedi. Neticede birtakım istifalarla mese
le kapandı. 

Şimdi bu kanun hazırlanırken de aynı tez, 
kamulaştırma bahsinde hâkim olmuştur. 

Arkadaşlarım, şimdi bir endişem var: Hepi
nize hitabediyorum, birçok arkadaşlarımız ka
nunu madde madde takibetmiyor. Vatandaşlar 
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da böyle sanıyor ki, kamulaştırmada Hükümet 
de resmen böyle diyecek. Vatandaşa kamulaş
tırılan arazisinin bedeli verilecektir: ama Ana
yasada bir değişiklik yaptık, hepimiz kabul edi
yoruz; verilen vetfgi ıbeyannamesinde'ki miktarı 
geçmeyecek; aşağısı ola'bilir, onu aşmayacak. Bu 
nedir arkadaşlar? «Rayiç bedel.» Satım bedeli 
ile bir arazinin değeri tespit edilebilir, ama ver
gi (beyannamesindeki miktardan fazla çıkarsa 
asgariye indirilecek. 

(Ben müzakereler sırasında sayın Hükümete 
sual tevcih ettim: ıSayın Öztrak, «Hayır, rayiç 
bedel Anayasadan kaldırılmıştır. Rayiç bedel 
olamaz» dedi. İşte arkadaşlarım, henim endişe
lerim Iburadan başlıyor. Peki, rayiç bedel değil
se, arazinin kıymetini nasıl tespit edeceksiniz? 
Bir açıklık getirmek için teklif yapmıştım. O 
sebeple t>u sözler sarf edildi. 

'Şimdi arz ediyorum, bakınız madde ne di
yor? Karşılık nasıl tespit edilecek? İklim böl
gesi - aynen ifade edeceğim - Soğuk bölge. Kul
lanma şekli: Hububat ekilir. iSulama olanakla
r ı : Yok, kıraç. Islah durumu: Bahse konu de
ğil. Toprak endeksi: 60 Ulaştırma: Yolun kena
rında, şehir yolunun kenarında. Pazarlama: Pa
zara yakın., Tarımsal gelir: «Artık nasıl tes
pit edilecekse.» 

Arkadaşlarım, ıbir kere şunu kabul ediniz. 
'Türkiye'deki arazinin değeri, tarımsal gelirle 
ölçülemez, çok düşüktür. Bunun başka büyük 
faktörleri vardır. Burada 'bir gayrimenkul 8 
senede amorti eder. 'Taşrada aynı apartman 
20 - 25 senede amorti eder. Arazi de bu husus 
çok daha büyük bir dilim içindedir. 'Siz gelire 
göre - Emlâk Vergisinde kabul edildiği gibi, 
hep Kaldor raporunun şeyleri onlar - 5 senelik 
gelir, dediniz mi, bu arazileri bu maddeye gö
re o vakit yok pahasına alabilirsiniz. Şimdi bir 
bedel koyunuz ve 25 000 lira deyiniz. Bunu ne
ye göre yaptınız, derseniz; 100 dekar arazinin 
kıymeti §u okuduğum unsurlarla bu kadardır. -
Bir başka bilirkişi heyeti böyle yaptı, vatandaş 
razı olmadı, mahkemeye gitti. Mahkeme bilir
kişi teşkil edecek-; 500 000 lira dedi. Bunun 
ölçüsü nedir arkadaşlar? Bu husus suiistimale 
de müasittir. Şu ölçüler içinde hak tamamiyle 
keyfiye kalıyor. Rayiç bedel mi? Hayır. İklim 
bölgesi Anadolu Veya Doğu Anadolu. Bunlar 
neyi ifade eder? O zaman, kimisine göre 50 000 ,, 

lira, kimisine göre de 300 000 lira oluyor. Bu
nu bir objektif ölçüye getirebilmenize ve kont-
,rol etmenize de imkân yoktur. Kimisi mağdur 
olur, kimisi de başka yollardan ihya olabilir., 

Bu bakımdan, men 'bir teklif yaptım. «Rayiç 
bedel» kelimesini de bırakarak, bunların da de
ğerlendirmede hir unsur olarak gözetilmek üze
re, «Rayiç ibedel nazara alınır.. Vergi değerini 
aşamaz. Hükümetin getirdiği tasarıdaki şu say
dığı hususlar, bu unsurlar da "gözetilir» dedik. 
Ama bunu Hükümet kabul etmiyor. Hükümet 
kabul etmiyorsa, açık söylesinler. Değerinden, 
yani «rayiç bedel» den bizim anladığımız odur. 
Hukukçu arkadaşlarıma sordum: «Maddeyi öy
le anlıyoruz» dediler. Ama Hükümet öyle anla-
mıyormuş: «Rayiç İbedel değil, bunu Anayasa 
kaldırdı» diyor. Kaldırdı da, Anayasa «Rayiç 
bedeli koyamazsınız» demiş mi? Başka bir ta
mir kullanmış. 

BAŞKAN — Sayın Baran, vaktiniz dolmuş
tur. 

İRFAN BARAıN (Devamla) — Bu bakım
dan arkadaşlar; rayiç bedel vermeyeceklerse 
açıkça söylesinler. Vereceklerse takrir mühim 
değil, geri de alınabilir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, buyuru

nuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kam, değerli milletvekilleri; 
Görüşmeler talbiî ki 5 dakika ile kısıtlı ol

duğundan, görüşlerimizi açık'lamaik, ondan son
ra da hiç isöylenımemiş sözleri ceıvaplıandırımak 
için fevkalâde kıskaç içimdeyiz. 

Şimdi değerli arkadaşım belirtti. Caldor kim
dir? Meşhur bir sosyalisttir. Gelmiş, fikir ver
miş, «Siz bunu böyle yapınız» demiştir. Caldor7 

un maddelerini, bu kanunda hangisiınli, hangi 
maddeyi çevirirseniz çevirimiz, hepsi bunların 
mevcuttur murada, bunları okudum. 

14 Ağustos kararlariyle kamulaştırılan ara
zinin değerlendirilmesinden, kiraya verilmesin
den tutunuz, ayını paralellin içinde gidiyor. Biz 
bu kanuna sosyalist bir görüşün hâkim olduğu
nu söylüyorsak, iftira mı ediyoruz ? 

BURHANETTİN ASÜTAY (İzmir) — Evet. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu bir va

kıanın tâ kendisidir. 
Şimdi demin söyledim. Araziye eğer Devlet 

su getirmişse, elinden alacağım, mânasında fei, 
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onu bir tarafa bırakınız; «Rayiç bedel» mese
lesi var. 38 nei maddede dedik ki, «Bu madde
yi değiştirmeyiniz. Bu madde kaos getirecek
tir. Bu madde yarın apartman dairelerinde, 
kamu yararı diye, oda taksimine götürecektir.» 
Bunlarım hepsini söyledik. Yine dedik ki; «Fab
rikalarda kamu yararı diye, uydurma hissedar
lar icat edilecektir.» Bunları dedük ve hepsi de 
Mecılis zabıtlarında mevcuttur. 

Şimdi, bugün toprağı bu ölçüde kamulaştır
ma getiren ve halkkaniyet ölçülerinden uzak 
olan bir sistemi alıp getiriyorsunuz. Benim va
tandaşım ne yapmış? Yarın, öbür gün fazla 
vergi ödememesi için bedelLini az tutuyor. Be
delini az tuıfctu mu, arazi sahiplerinden, 50 - 60 
dönümlük yeri 300 - 200 lira gösterdiği arazi
yi, kiracılıkla, ortakçılıkla «Sen kiraya verdin» 
diye kamulaştırmada elinden alacaksın. Bunun 
300 liradan bedelini ödeyeceksin. Türkiye'de 
300 lira bedelli arazi var mıdır? Ama fukara 
iadamın arazisini, getirdiğin bu gayri âdil sis
temle, değiştirdiğin bu gayri âdil 38 ncj madde 
ile, 300 lira gösterdi diyerek bu parayı elin
den alacaksın. Peki vergi bedeli? Hele onu da 
bırakınız. Bir de 19 seneye bağlandın mı; % 10 
dan her sene devalüasyonu da dikkate alacak
sın. Vergi bedeli üzerinden talkdir ettiğin şeyi 
ondam sonra getireceksin. Belki 10 - 20 sene 
sonra bütün çoluk çocuğu ile bağlandığı mül
künü, 50 - 60 dönümlük emniyetini elinden ala
caksınız. Neye alacaksınız? Hiç değerine ala
caksınız. Bu zulüm değil de, nedir? Bunum he
saplarını yaptık. Her sene % 10 devalüasyon 
olduğuna göre, bir de 19 seneye doğru götür-
dünüz mü, netice me olacaktır? Bir kanun ge
tirmiş. «Endekse edeceğim» diyor. Ama arka
sından da diyor ki ; «Kamulaştırma vergi değe
rimi geçemez, ne kadar endekse edersen et.» 
Böyle diyor; o madde de gelecek, o zaman gö
rüşeceğiz. Peki bu zulüm değil, kasıt değil de 
nedir? Devlet su getirdi ise, hakikaten sulama 
karşılığını alsın. Hakikaten vatandaşın toprağı
nı gübre ile değerlendirmiştir, tohumunu de
ğerlendirmiştir, verimini artırmıştır. Buna mu-
Ifcabil, 30 lira ise 40 lira sulanma bedelini alsın. 
Ama araziyi kamulaştırdığım zaman, böyle bir 
eşdeğer içimle gidip, arazini 1/5'e, 1/4'e indirip, 
gerisini elinden alamazsın, mümkün değildir. 
Bunun adına da, Hukuk Devletinin kanunu 
dünyada denmez. 

Siz eğer bunu böyle yaparsanız; Türkiye'de 
hiç bir arazi ıslah olunamaz, mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın 
Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Hiç kimse 
ıslah etmeyecektir. Siz eğer bütün emekleri böy
le değerlendireceksiniz; ne fundalıklar, ne yer
altı, ne yerüstü suları mümkün değil değerlen-
meyecektir. Siz eğer buma böyle devam edecek
seniz, hiç bir ziraî teknolojiyi tatbik için arzu
lu tek vatan evlâdı karşınızda göremeyecek
siniz. Biz bunları önlemek için diyoruz ki, âdil 
ölçüler içerisinde, hakikaten kamu yararı dedi
ğimiz 80 milyon insanı besleyecek - Meclisin 
huzurunda da tekrar ediyorum - Türkiye'de 
herkese toprak yoktur, mümkün değildir bu; 
ama herkese, eifemek olacaktır, herkese et ola
caktır, herkese süt olacaktır, herkese yumurta 
olacaiktîr. Bunun yolu da, gelişen teknolojiyi 
tatbik 'etmekle, yarınından emin çiftçi kütlesine 
saygı duymakla, onun mülk anlayışına saygı 
duymakla mümkündür. Yoksa çıkıp burada 
sanki feodallik, prenslikler varmış; biz de o 
prensiliere, onlara sığınmış faşist İnsanlarız... Bu 
faşistin hesabını da soracağız tabiî... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, müddetiniz bit
miştir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ayrıca so
rulacaktır. 

Teşekkür ederim. 
NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Kime hesap 

soracaksınız ? 
BAŞKAN — Hülkümiet adına Sayın Devlet 

Bakanı, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

36 ncı madde, kamulaştırılacak arazilerde 
kamulaştırma bedelinim tespitiyle ilgilidir. Bu
rada Anayasamızın 38 nci maddesinde yapılan 
değişikliğe uyarak, kamulaştırma bedelinin ver
gi değerini geçmemesi esası benimsenmiştir. 
Anayasamız rayiç bedel sistemini tıerkedere'k, 
38 nci maddede yapılan değişiklikle, vergi de
ğeri sistemimi getirmiştir. Rayiç bedelin zaten 
tespiti, bilim otoritelerine ve bu husustaki ki
taplara göre kolay olmayan tamamen sübjektif 
bir husustur. Yalnız bu demek değildir ki, ara
zinin değeri (keyfe mayeşa tespit edilecek. Ha
yır. 36 ncı madde; «Kamulaştırma karşılığı; 

— 521 — 



M. Macliöi B : 124 

arazîmin iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama 
olanakları, ıslah durumu ve toprak endeksi gibi' 
teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama ve ta
rımsal gelir gibi ekonomik etkenlere dayanıla
rak saptanır.» diyor. Bütün ayrıntıları tespit 
edilecek, bir yönetmelikte belirtilecek ve bu 
yönetmeliğe göne tespit edilecektir. 

Bu yönetmeliğe göre, arazinin gerçek değe
ri neyse o bulunacaktır. Zaten vergi değeri esa
sını benimsedikten sonra, - genellikle vergi de
ğerine uymak zorundadır, Hükümetler. Meğer 
İki, vergi değerini iyi olmayan bir niyetle çok 
aşırı göstermiş olalar. Aksi 'takdirde vergi değe
ni mevcut olduğuna göre, genellikle takdir ko-
ımiisyonları vergi değerine itibar edeceklerdir. 
Bir değer mevcut, bu değere itibar etmek zo
runluluğunu hissedeceklerdir. Yallnız bu duru
mun köif' kullanılma hainde, hakikî değeri 
bulmak için birtakım faktörleri gözönünde tuta
rak hakikî değeri tespit ot m eve çalışacaklar, 
zaten bu saydığım kriterlere göre tespit edile
cek değer de, hakikî ah.o - satım değeridir. 
Yoksa bir mialın bugün piyasadaki değerini alım 
- satım değerini tespit için hiç bir kıstas ge
tirmezseniz her an değişebilir bir değer olur. 
Kısftasları getirirseniz, objektif olarak sayarsa
nız, 'gerçek değerini tespit etmek de mümkün 
•olacaktır. 

Bu bakımdan burada gasıpla ilgili hiç bir 
şey görmemekteyim. 

Sayın Bağdaş dediler k i : «Kimse arazisini 
ıslah etmez, kimse yeraltındaki suyu çıkarmaz.» 

ıSaym Dağdaş hatırlayacaklar, 8 nci mad
dede Komisyonda bu husus tartışıllırfcen, değerli 
komisyon üyeleri dediler ki; «Arazisini kendi 
iımJkânlarıyle sulayan kimselere bir imkân tanı
mak gerekir.» Bu hakilı tenkit dile getirildiği 
szaniıaın, Hükümet olarak biz de katıldık. Arazi
sini kendi imkânlarıyle sulayan kimselere, ara
zileri kuru normunu uygulama gerektiğine der
hal katıldık, hiç bir inat göstermeden, haklı 
dileği komisyon üyeleri dile getirdiği anda ka
tıldığımızı hemen belirtmiştik. 

Böylece^ yeraltı suyu veya nehirden suyla 
arazisini sulayacak kimseyi biz kösteklemiyo
ruz, hakikaten sula diyoruz. Sana... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Teşvik 
pctıiyopsımuz. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Teşvik ediyoruz. Sana kuru normu 
uygulayacağız diyoruz. 

Şimdi burada arazinin 'gelişmesine ve ısla
hına engel ne vardır? Çok rica ediyorum, bunu 
insaf ile düşündüğümüz zaman iddianın hiç bir 
gerçeği olmadığı, gerçek yanı olmadığı, tama
men haksız olduğu ortaya çıkacaktır. 

Diğer bir hususu da tekrar 'belirtmek iste
rim. Devlet sulama şebekesi yatırımları dolayı-
siyle, artan değer artışını kamulaştırma es
nasında nazarı itibara almayacağız diyoruz. Bu 
«demek değildir ki, o vatandaş sulama kanalla
rını kendi yaptıysa bunu hesaba katmayacağız. 
Bunu bir Hükümet hesaba katmazsa o zaman 
gaspetmiş olur1; ama Devletin getirdiği yatırım 
dolayısıyle bir değer artışı varsa tabiî ki onu 
kamulaştırma bedelinden düşecektir. Bir sula
ma şebekesinin maliyeti hektara bugün '20 000 
liranın 'üzerindedir, yani dönümü 2 000 lira ci
varındadır. Bunu, vatandaş hiçbir şey Ödeme
den, Devlet ona getirmektedir. Yalnız vatandaş 
kendisi sulama kanallarını yaptıysa, o kanalla* 
i'in bedelini ödememek 'gibi bir şey söz konusu 
değil, bu maddede. Vatandaşın yaptığı 'bütün 
yatırımılarm bedelini ödemek zorundadır. Aksi 
takdirde, ona haksızlık etmiş oluruz. Böyle 'bir 
şey tasarı metninde asla söz konusu değildir. 
Bu hususu da belirtmek istedim. 

BAŞKAN •— Sayın Bakan bir dakika, Sayın 
Talât KöSeoğlu'nun bir sorusu var. 

Buyurun İSaym ıKöseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İSaym Baş

kan, şimdi bir arazi sahibi şu veya bu sebeple 
içok düşük bir bedelle Emlâk Vergisine göre 
'beyanda bulunmuş. Aynı kişi arazisini bir müd
det 'sonra çok yüksek bedelle bir başka şahsa 
satmış olsa ve bu şahıstan, araziyi satınalan 
kimseden de bu iistimlâk edilmiş olsa, bunun is-» 
timlâk bedeli eski mal sahibinin vermiş okluğu 
vergi beyanıyla mı mukayyet olacaktır. Bura
da alanın günahı ned'ir? 

ılkincisi, müşterek bir mülkiyette hissedar-
dardan bir tanesi 100 lira, birisi 2 000 lira, biri
si 4 000 lira, birisi 10 OOİÖ lira 'göstermiştir. Bu
rası istimlâk ediliyor. İstimlâk -edildiğinde bu 
'beyanlarla bağlı kalınacak mı? Birisine 10 0010 
lira verilirken, öbürüne sırf şu beyanda bulun
du diye 10O lira mı verilmesi 'gerekiyor? 

Bunun izahını rica ediyorum. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tabiî, vergi 
kaçırıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — 'Sayın Başkan, bir arazinin değeri 
ıhakkında beyanda bulunulmuş, ;bilâhara satıl
mış. (Satıldığı zaman kaça satılmışsa yeni vergi 
değeri odur. Bu vatandaş onun üzerinden har
cını ödemiştir.. 

TALÂT KÖSEÖĞLU (Hatay) — Ama Em
lâk Verıgisi diyor kanun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Değer Artış Vergisi ödenmiştir, Ma
lî Denge Vergisi ödenmiştir. Bu vatandaşa, 
vaktiyle bunun dönümü 1 000 liraydı, sen 
2 000 liraya aldın; ama ben 1 000 lira veririm 
diye hiç bir hükümet diyemez, kanunlarımız da 
buna müsait değil. Tabiî iki yeni alınan bedel 
üzerinden ödenecektir. Gelir Vergisi Kanunu 
bu hususta kâfi derecede açıktır. 

Müşterek mülke gelince; herkesin ayrı ayrı 
beyanname vermesi imkânı var. Vatandaşlar 
beyanname verirken, tabiî ki gerçeği bildirme
lerinin menfaatleri olduğunu bilecekler, ona gö-
<re verecekler. Herkesinkini de ayrı ayrı ölçece
ğiz. Hissedarlardan biri yüksek bildirmiştir, 
(gerçek değer odur, o yüksek alır. Aşağı bildiren 
yanlış beyanda bulunmuş olmasının cezasını çe
kecek. Çünkü kanun ve Anayasa öyle. 

Zannediyorum açıkladım. Saygılarımla. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — (Sayın Dağdaş, bu aynı madde 
üzerinde bu üçüncü söz isteyişinizdir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Beşer dakika ile tahdit edilirse ne yapsın Slayın 
Dağdaş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istedim ben Sayın Başkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 10 - ,15 kişi ile 
loturursanız 'böyle olmaz, beş dakika ile tahdit 
edilmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Konya) — 'Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Rayiç bedel üzerinden bir arazinin takdiri, 
çok defa çok zordur buyurdu, Sayın Devlet Ba
kanı burada. Onun için Anayasanın 38 nci mad
desini değiştirdik, beyan esasını getirdik dedi. 

Her zaman belirttim', bu büyük bir tenakuz. 
Araziyi elinden almak için toprak endeksi geti
rir de, rayiç bedeli tespit için çıkarılmış olan, 
ilmî araştırmaya dayanan endekslere gelince 
rayiç Ibedel yoktur der. İşte elimdeki şey bu... 
Bunun gibi elli tane daha eser getiririm. Toprak 
endeksleri burada sıraya konmuş; suluda, susuz
da değildir ama. Toprak endekslerinin ilmî kıs
tasları ne ise ona ıgöre Iburada esasa konmuş; 
ama asıl sebebi, vergide vahdeti sağlama, âdil 
vergilenme usulünü esas tutan toprak endeksi 
konusunu ve işletmelerin vergisinde bir adalet
sizliği ortadan kaldırmak için, Almancası «De
utsche Einheitswert»' dediğimiz ve bugün bura
ya toprak endeksi diye getirdiğimiz, toprak en
deksi diye vatandaşın elinden toprağı almak 
için getirdiğimiz şeyin bedelini tespit etmede 
esas olan ilmî kıstas zor deniyor. O zaman ya 
toprak endeksi vardır veyahutta ibeyan esası 
yoktur, ikisinden biri olur. Elimdedir bu... Ve
ririm, Sayın Bakan okusun; ama Sayın Bakana 
ıgöre, ,1954-den bu yana çıkan eserlerin hepsi 
sanki 'bunu tekzip ediyormuş da bu eskimiş lite
ratürdür. Yeni literatürlerini de getireceğim, 
1970'i. Aynen bunları tekrarlıyorlar, hiç başka-* 
sı yoktur. Bunlar ütopik uydurmalardır, bun
lar yanlış sistemdir. 

Değerli arkadaşım irfan Baran'm, biraz ev
vel söylediği konu, enflâsyonu dikkate alacak
sın, rayiç bedel üzerinden gideceksin. Bunları 
yapmadığın için diyoruz ki, senin kanunun 
(gasp kanunudur, senin kanunun sosyalisttir. 
Onun için bu maddelerin üzerinde söz alıyo
ruz. işte endeks bu. 28 nci maddeyi geri aldı
nız, almadaydınız onları daha geniş ölçüde ko
nuşacaktık. Hem ilmî diyorsunuz, hem de mad
delerin pazarlığına girişiyorsunuz. Bu nerede 
görülmüş şeydir? Bu ne kadar yüz kızartıcı 
hâdiselerdir. Çok rica ediyorum ilme, ekonomi
ye, gelişen kıstaslara hürmet edelim. Türkiye' 
nin ziraî bünyesini ıslaha götüren; 80 milyonu, 
tekrar ediyorum, besleyecek potansiyelimizi de
ğerlendiren her reformun yanında ölünceye ka
dar varız. Biz ne güvenlik mahkemelerinin kar
şısındayız, onun mutlak yanındayız; ne örfî ida
renin karşısında olduk, onun mutla/k yanında
yız. Doğrudur; bir görüşümüz vardır, biz anti-
komünist bir partiyiz, bunu ifade etmek istiyo
rum, teşekkür ederim. 
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. BAŞKAN — Madde hakkında önergeler 
vardır, okutuyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bir 
isorum var Divandan İSaym Başkanım. Sayın 
Dağdaş konuşmasında «Ne kadar yüz kızartıcı 
hâdisedir» dedi. [Komisyon önergeleri geri aldığı 
için mi?' 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş'ın 'kanaati efen
dim l 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ama 
kimin hareketi yüz kızartıcı İSaym Başkanım? 
'Meclis bir maddeyi ikabul ettiği için o hareketi 
mi yüz kızartıcı, yoksa Komisyon bir maddeyi 
geri aldığı için Komisyonun hareketi mi yüz kı
zartıcı? Neyi kastediyor. ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş, tashih 
edin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben bir zih
niyetin yüz kızartıcı olduğunu 'belirtmek isti
yorum; ne Meclisin, ne Komisyonun. Bir mad
de evvelâ geri alnıır, 'başka türlü gelir, Komis
yonda başka şekle girer, ondan sonra mutaba
kata varılır, tekrar Yüce Meclislere sevk edilir, 
Yüce Meclislerden 'tekrar geri alınır, Komisyon 
müzakeresi haline getirilir, tekrardan bir ra
porla... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — O zaman 
hiç konuşma, konuşmanın ne mahiyeti kalıyor ? 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bir dakika 
arz edeceğim, bir dakika arz edeyim. Tekrar
dan geri alınır, tekrardan Meclise getirilir, ra
por okunur; rapordan sonra, 'büyük ilmî iddia
larla gelen metin tekrar komisyon tarafından 
sgeri alınırsa, Meclislere sorulmadan, ıbunun adı
ma pazarlık denir. Başka ne denir? İlmî hiçbi"' 
şeyi taşımayan bir hüviyet de denir. Başka ne 
denir? Bir şey ilmî etütlere dayanarak yapılıp 
geldi mi Yüce Meclislere, gayet tabiî ki Komis
yon bir kere alır, bir kere redaksiyona tabi tu
tar, ondan sonra Yüce Meclisler kararını verir. 
Ama ver, al, ver, al, o zaman 'benim de kalbim
de şüpheler uyanıyor. Teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sen kaç de
fa geldin buraya ? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, öyle bir tavzih 
olmaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) '— Siz de bu 
pazarlığa dahil misiniz? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Biz o pa
zarlığa dahil değiliz. Madde ilmî olmadığı, eko
nomik olmadığı, halk efkârını tatmin etmediği, 
ımesnetsiz olduğu için, yeniden tezekküre lüzum 
hâsıl olmuştur. Bunun adına da pazarlıktan 
başka bir şey diyemiyoruz. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN ,— Efendim önergeleri okutuyo
rum (A. P. sıralarından gürültüler.) Görüşme 
bitmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 36 ncı maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Meclise 
hakaret vardır, Sayın Başkan. 

TALÂT KÖISEOĞLU (Hatay) — Ne ilgisi 
var, şu önerge okunsun bir kere. 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş
mayalım. Buyurun okuyun. (A. P. sıralarından 
^gürültüler.) 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, Bahri Dağdaş Meclisi mi yofea Komisyo
nu nıu itham etti, bu «yüz kızartıcı» deyimi 
ile? 

BAŞKAN — Geri aldı sözünü efendim. (A. 
iP. sıralarından «almadı» sesleri.) 

BAHRİ DAĞDAŞ -(Konya) — Ben bir zih
niyete dedim. 

BAŞKAN — Geri almıştır sözünü efendim, 
Komisyon ve Meclise ait değildir, kendi görüşü
dür. 

CAVİT ORAL (Adana) — Ben söz istemiş
tim Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Rica ederim oturun, önergeleri 
okutuyorum'. Efendim önergeleri okutuyoruz. 

Maddenin müzakeresi bitti, önergeleri oku
tuyoruz efendim. 

OAVİT ORAL (Adana) — Önergelerden ev
vel söz istemiştim Sayın Başkan. ISöz hakkımız 
yokmu Bayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim sorduk, Sayın Oral 
sorduk söz isteyen olmadı; önergeleri okutu
yoruz. 

CAVİT ORAL (Adana) — Daha evvel söz 
istedim, Sayın Bakan izahta bulundular. Kafam-
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ıda meydana, gelen ibir hususu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyoruz. 
CAVİT ORAL (Adana) — Olur mu böyle 

şey? Böyle şey görülmemiştir. 
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 36 neı maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş, 
Madde 36. — Devletin, kamulaştırma, çift

çiye toprak verme, arazi toplulaştırma ve kre
di işlemlerinde tarım arazisinin bedeli gerçek 
karşılı'k üzerinden hesaplanır. Ödemeler ve borç
landırmalar bu değer üzerinden yapılır. 

Bu kanuna göre tarım arazisinin gerçek kar
şılığı arazinin araştırma sonuçlarına göre tes
pit edilecek verimlilik gücünden en uygun şe
kilde faydalanma derecesi gözönüne alınarak 
hesap edilir. 

•Gerçek karşılığın tespiti esasları; arazi kul
lanma kabiliyeti sınıfları, arazinin bulunduğu 
iklim bölgesi ve kullanma şekli ile fiyatı, bor
salar veya devlet tarafından belirtilen ve para
nın satmalma gücü ile yaklaşık olara'k değişen 
tarım ürünlerinin ve külçe altının değerleri göz
önüne alınmak suretiyle tüzükte 'belirtilir.»1 

BAŞKAN — Efendim diğer önergeleri de 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 36 ncı maddesinin, ilişikte belirtildiği şekil
de, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 
Urfa Konya 

Bahri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 
Adana 

Cavit Oral 

Kamulaştırma karşılığının tespiti : 
Madde 36. — Kamulaştırma karşılığı; ta

rım bölgesi ve çeşidi, arazinin 'kullanma şekli, 
ısulama olanakları, ıslah durumu ve toprak özel
liği gibi teknik faktörler ve ulaştırma, pazarla
ma ve tarımsal gelir gilbi ekonomik etkenlere 
dayanılarak tespit edilir. 

Arazi üzerindeki yapı veya tesislerin kamu
laştırma karşılığı, kamulaştırıldığı yıl içindeki 

inşaat fiyatlarına göre bulunacak maliyetinden 
yıpranma, payı düşülerek hesaplanır. 

Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bu
lunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi 
ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Em
lâk Vergisi değerine, bildirimin verildiği yılın 
toptan eşya fiyatları endeksi esas alınarak, 
kamulaştırma yılında endeksde meydana gelen 
yüzde artış veya düşüş oranında ilâve veya düş
me suretiyle bulunan değeri geçemez. Karşılık 
takdir komisyonunca tespit edilen kamulaştırma 
karşılığı, bu değerden yüksek ise, kamulaştır
ma karşılığı bu değere indirilir. Tespit olunan 
kamulaştırma karşılığı bu değerden düşük oldu
ğu takdirde sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi 
değerine, bildirimin verildiği tarihi takiibeden 
ıbir yıl zarfında yetkililer tarafından itiraz edil
memiş ise, komisyonca tespit edilen kamulaştır
ma karşılığı Emlâk Vergisi değerine ilâve veya 
düşme suretiyle bulunacak değere yükseltilir. 
ıSüresinde yetkili makamlar tarafından Emlâk 
Vergisi değerine itiraz edilmişse, komisyon tara
fından tespit olunan değer, kamulaştırma karşı
lığı olarak kabul edilir. Arazi sahibinin bu kar
şılığa itiraz ve dâva hakkı sa'klıdır. 

Devlet eliyle yapılan sulama şebekesi ve ben
zeri yatırımlara sarf edilen meblâğın çiftçilere 
tahmil edilen kısmı, arazinin kamulaştırma kar
şılığından düşülür. Bu sebeple düşülecek mik
tar, arazinin beher dönümü için tespit edilen 
kamulaştırma karşılığının üçte birinden fazla 
olamaz. Ancak, sulama şebekesi ve benzeri ya
tırımlar yapıldıktan sonra, arazi satılmışsa, bu 
takdirde araziyi sonradan satın almış olan kim
senin ödemiş olduğu bedelden az bir değer, ka
mulaştırma karşılığı olarak tespit edilemez. 

Karşılı'k takdir komisyonlarının karşılık tes
pitine, görev ve yetkilerine, çalışmalarına; baş
kan ve üyelerine verilecek tazminata ilişkin 
esaslar, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca düzenlenecek yönetmelikte belli edilir. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının arz ede
ceğim .gerekçeden sonra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 
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Madde 36. — Fıkra 1 : 
Kamulaştırma karşılığı, kamulaştırma tari

hindeki alım satım bedelidir. Allım satım (rayiç) 
bedelinin tespitinde; arazinin iklim bölgesi, kul
lanma şekli, sulama olanakları, ıslah durumu 
ve toprak endeksi gilbi teknik faktörler ve ulaş-
'tırma, pazarlama ve tarımsal 'gelir gibi ekono
mik 'etkenler gözünün d e tutulur. 

BAŞKAN — Efendim Sayını Bahri Dağ-
ıdaş'm önergesine Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Slaym Bahri.. Karakeçili, 'Sayın Baha Müder-
risoğlu, Sayın Cavit Oral'm önergesi var. 

Buyurun (Sayın Cavit Oral 'önergeniz hak
kında mücmelen konuşmanız için SÖK veriyo
rum, 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ev-
ıvelâ sorun Sayın Başkan, Komisyon katılıyor 
mu? . 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSaym Bağcı-
oğlu. 

Buyurun İSaym Cavit Oral. 

CAVİT ORAL (Adana) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

İSaym Bakanı dinledikten sonra, bu madde
nin yarın uygulamada en çok ihtilâfı ımucibola-
cak bir madde olduğu kanaatine bir defa daha 
vardım. 

(Sayın Bakan buyurdular ki; «Bir hektara 
su şebekesi için 20 000 lira ıgittiğine göre bir 
dönüme 2 000 lira tahakkuk ettirilecektir de
mektir.» 

Muhterem arkadaşlar, Arazi Vergisinde bir 
çok vatandaşlar, vaziyeti ciddiyetle bilmedikle
ri için kimisi, dönümüne, 1 000 lira olarak, 
vergiden biraz kaçınmak düşüncesiyle, kimisi 
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2 000 lira olarak, kimisi 3 000 lira olarak ara
zinin kıymetini ibildinmiş bulunuyor. Kaldı ki, 
Devlet şebekesinin yapılmasından sonra veri
min arttığını nazarı dikkate alacak olursak, bir 
kere Gelir Vergisinden vatandaşın daha fazla 
vergi ödediği nazarı dikkate alınması lâzım, ge
lir. Bir. 

TALÂT KÖlSEOĞLU (Hatay) — Ben top-
ırak satıyorum, parası varsa Hükümet alsın. 

CAVİT ORAL (Devamla) •— İkincisi, arazi 
vergisinin artmasıyle mükellef daha fazla vengi 
vermek mecburiyeti altına girmiştir. Ondan son
ra arkadaşlar, senelerden beri Devlet vatandaş
tan su parası almaktadır. Bunların hiç birisi 
nazarı dikkate alınmayacak mı ? Bunu da bir 
tarafa bırakalım. Su şebekesi yapılmasıyle bir 
arazinin kıymeti, verim artışı halledilmiş olu
yor mu? Onun üzerinde çalışan vatandaşın eme
ği, yatırımı, döktüğü para bunlar hiç mi na
zarı dikkate alınmayacak? 

ıSayın Bakan buyurdular ki, «Bir dönüm
den 2 000 lira alınacak.» Farz ediniz ki, bir 
vatandaş arazi vergisi olarak bildirisinde 2 000 
lira kıymetle arazisini bildirmiş bulunuyor. Ya
rın gelecek, burada ben su şebekesi yaptım, 
ibunun miktarı 2 000 liradır; şu halde 2 000 li
rayı alınca adamın tarlası da elinden gidecek, 
(hiçbir şeyi kalmayacak. Yani bu madde dola-
yısıyle yarın, emin olunuz muhterem milletve
killeri... 

ITURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Madde böy
le değil k i : 

ÖAVt'T ORAL (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, T. B. M. M.'ne istidalar yağacak
tır. Bunu esaslı bir şekle bağlamak lâzımdır. 
28 ncıi maddeyi geri aldıkları gibi bu maddeyi 
de tekrar geri alsınlar, üzerinde işlesinler, on
dan sonra getirsinler.. Yoksa büyük haksızlık
larla karşı karşıya kalınacaktır. 

Bizim bir önergemiz vardır. Bu önergenin 
lütfen nazarı dikkate alınmasını bilhassa istir
ham ediyoruz. O önerge, Hükümetin getirmiş 
olduğu yahut Komisyonun getirmiş olduğu mad
deye nazaran daha etraflı izah edilmiştir, daha 
munistir, Devlet de düşünülmüş'tür, vatandaş 
da düşünülmüştür, sosyal adalet ilkelerine da
ha uygundur. Lütfedip onu nazarı dikkate alır
sanız bir çok ihtilâfların önüne şimdiden geç
miş olursunuz. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katıl
madığınız için söz veremeyeceğim. Başka bir 
Ihusus varsa teknik bakımından, yani.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Yanlış anlaşılma var da. 

BAŞKAN — Yanlış anlaşılma mühim değil, 
söz veremeyeceğim efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
ıSaym Başkan, «vatandaş beyanname verecek, 
arkasından Devlet Sulama şebekesi gelecek; 
eğer adam 2 000 lira vergi değeri bildirmişse, 
Bakanın ifadesine göre, bir dönümden 2 000 
lirası su parası alınacağından, bu y-er istimlâk 
edildiğinde vatandaşın eline hiçbir şey geçme
yecek» buyurdular Sayın Oral. Böyle bir şey 
söz 'konusu değildir. Sulama şebekesi geldiğin
de adam yeni beyanname verecektir, vermediği 
takdirde, bu takdirde eski beyannamesinde ne 
söylediyse bunu kendisine ödeyeceğiz. Bunda 
nasıl haksızlık olalbilir? Yanlış anlaşılmıştır, 
tavzih ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Bakan. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edil
memiştir. 

Sayın İrfan Baran'm önergesine sayın Komis
yon katılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim ? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — iSayın Baran'm önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. 

İRFAN BARAN (Konya) — Söz istiyorum 
Bayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem 

üyeler, endişelerimiz zail olmuş değil. Yakînen 
müşahede ettik, Sayın Devlet Bakanı çok iyi 
niyetliler, müzakerelerde takibettik Komisyon
da; bu kanunu bizzat kendileri takdir komisyo
nu üyesi olarak tatbik etseler vatandaşlar na
mına bir endişemiz olmaz. Ancak, tatbikat bura
da kendilerinin söylediği gibi olmayacaktır, 
mevcut metne göre; bunda hepimiz mutabıkız. 

Anayasada kaibul ettiğimiz hükme göre bedel, 
vergi kaydını aşamayacaktır; ama vergi kay
dından aşağı olabilecektir. Sayın Bakanın söy
ledikleri gibi vengi kaydı da esas alınmayacak
tır ve bu da normaldir, bunu da kabul ediyo
rum. Bir vatandaş kasten arazisinin istimlâk edi
leceğini bildiği için bu miktarı çok yüksek 
de göstermiş olabilir, madalyonun iki tarafını 
da düşüneceğiz. Ben bütün bu esasları kabul 
ediyorum. Ancak, arkadaşlar, vergi kaydını 
aşmamak şartıyle «rayiç bedeli» ibaresinin bu 
maddeye girmesine neden itiraz ediyorlar; bu
nu anlayamıyorum. Dediler ki, izahları sırasın
da; «Efendim zaten işte bu da rayiç bedele çı
kar.» Şu halde benim teklifim sadece bunu 
kapsıyor, diğerlerini kaldırmıyor, bütün unsur
lar kalıyor. 

Şimdi vatandaş 1 000 li-va bildirmiş, rayiç 
bedel 2 000 lira, bunu 1 000 liraya indireceksi
niz. Vatandaş 1 000 lira bildirmiş, siz 500 lira 
takdir ettiniz. Rayiç bedel bu ise bu da esas 
olacak, 1 000 lira olmayacak. 500 lira üzerinden 
verilecek. Ama «rayiç bedel» unsurunu kaibul 
etmezseniz arkadaşlar, size haber vereyim, 
memlekette ben salisen tetkik ettim bunu, köy 
köy tetkik ettim, birçok yerlerde; arazisi is
timlâk edilmeyecek olanlar çok düşük bedeller 
gösterdiler, siz de cevaz verdiniz Emlâk Vergi
si Kanunu ile. Dediniz ki; buna bağlı olarak 
getirildi Erim Hükümeti zamanında; o kanun 
müzakere edilirken de Komisyonda söyledim -
Vatandaş «beş senelik geliri vergi olarak bildire
bilir.» Maliye Bakanlığının tespit ettiğine göre 
hububatta % 20 gelir kalıyor, Orta Anadolufda, 
kıraçta, 1 dönümden 100 kilognanı buğday elde 
ediliyor; geliri 20 lira, 5 misli 100 lira. Arka
daşlar, benim bildiğim dönümü 1 000 liradan 
aşağı tarla kalmadı. Şimdi bu 100 lirayı mı esas 
alacaksınız? «Vergiyi eksik bildirmişse alaca
ğız, cezasıdır, eksik bildirmiş» ama normal 
bildirdiyse... Şu şu unsurlara göre. derecelendir
me yaptırdınız mı? Onun vergisiyle bağlı de
ğilsiniz zaten. Çok aşağılara gidecektir. Me
murlar korkacaktır. Toprak alacaklar bedeli 
düşük gösterecektir, çünkü kendileri aynı be
delle borelandırılacaktır. İstimlâke tabi olma
yanlar çok düşük bedel gösterdi: 1 000 liralık 
arazileri 200 lira gösterdiler; dönümü 3 000 li
ralık arazileri 100 - 200 iira gösterdiler, öbür 
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Sayın Başkanlığa 
Meclisimizin çalışmaları esnasında yapılan 

engellemelerde kaybedilen zamaıîın telâfisi için 
bir saat uzatılması hususumu arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Mustafa Fevzi Güngür 
BAŞKAN —• Oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

39 neu maddeyi okutuyorum ©fendim. 
Dava r 
(Madde 39. — ilgililer kamulaştırma kararı

nın 38 nci madde uyarınca kendilerine bildiril
diği tarihten itibaren otuz gün içinde kamulaş
tırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa karşı 
Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komis
yonuna başvurmaksızın görevli mahkemede da
va açabilirler. 

(BAŞKAN — Efendim, madde hakkında ko
nuşmak isteyen sayın üye? Yok. Bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

MUSTAFA VEDAT öNıSAL ('Sakarya) — 
Sayın Başkan, Nimet Ağaoğlu, Adnan Akarca, 
Bahri Dağdaş, Kadri Eroğan arkadaşlarımızla 
birlikte ayağa kalktık, çoğunluğun olmadığını, 
yoklama yapılmasını istiyoruz. Her halde bu se
fer lütfen kalbul edersiniz. (Adalet Partisi sı
ralarından, «Yeni yoklama yapıldı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçmedik 
ki, önergeyi okutuyoruz,. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Peki oylamaya geçtiğiniz zaman yaparsınız. 

BAŞKAN — Evet, oylamaya geçtiğimiz za
man ayağa kalkarsınız nazarı dikkate alırım. 
Oturun şimdi efendim. (D. P. sıralarından, 
«ayakta bekleyeceğiz» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

adanı normalin altımda dahi gösıterdiyse arka
daşlar, bu büyük farklılıklar karşısında giden 
komisyonlar, Devlet memuru da olduğu için, 
«Vergi kaydı fazla para almak için gösteril
miştir» diyecek, çok aşağılarda bedel tespit ede
cektir. Rayiç bedeliyle de kontrol edemezsiniz 
bunu, o zaman vatandaşlar mağdur olacaktır. 
«Vergi kaydını aşmayacak,» kalbul ediyoruz; 
gelin rayiç bedeli unsurunu da lütfen, - Komis
yona rağmen, çünkü Komisyondaki müzakere
lerde muhalefet oldu, bir - iki arkadaşın reyiy-
le kabul edildi, hattâ zannedersem müsavat da 
oldu - geliniz kabul buyurunuz da hiç kimseye 
zararı olmayacak, Hükümetin izahatı muvace
hesinde onun görüşüne de zıt düşmeyen şu iba
reyi lütfen metne ekleyelim de muhtemel mağ
duriyetleri önleme imkânını bulalım. 

Saygılarımı sunarım. ' 

(BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komis
yon önergeye katılmıyorlar. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Anlaşılmadı. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum efendim. Sayın irfan Baran'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Ömer-
ıgeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, tespit edemedik; yeniden oylayar 
eağım, sayacağız. 

Önergeyi kalbul edenler efendim... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyon bu önergeye filhal katılıyor mu 
efendim? 

ÖEÇİC1 KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, Sayın Hükü
met? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz efendim. (A. P. sıralarımdan, 
«Hükümetin sesi de çıkmıyor» sesleri. 

{BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Efendim, Komisyon filhal katıldığı için 

önergeyi tekrar oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. Maddeyi kabul edilen önergenin ta
dili haliyle oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir, efendim. 

Efendim, zaman bakımından bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın 39 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilerek kabulünü arz ederim. 

izmir 
Goşkun Karagözoğlu 

Dava : 
Madde 39. — ilgililer kamulaştırma karşı

lığının 38 nci madde uyarınca kendilerine bildi
rildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kamu-
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laştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa kar
şı Topralk ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonuna başvurmaksızın görevli mahkeme
de dava açabilirler. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
EBTİEM (Edirne) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Kaitılmıyoruız. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Efendim... (D. P. 

sıralarından, «çoğunluğumuz yok, yoklama ya
pılsın» sesleri) 

NAHtT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, biraz evvel yoklama yapılmıştır. Tek tek 
isim okunarak, yoklama yapılmıştır. Cumhuri
yet Halk Partisinden kimse bulunmamıştır; 
Demokratik Partiden beş kişi ayağa kalkmak 
suretiyle yoklama yaptırmıştır. Meclisin bir sa
ati yoklama içinde geçmiştir, ismen tespit et
mek suretiyle; o bakımdan, yeniden bir yokla
ma yapılması, hakkın aşikâr suiistimalidir. Yok
lamaya lüzum ydkrtur. 

MıüSTAPA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
İçtüzük hükümleridir. (D. P. sıralarından, «Gü
rültüler, anlaşılmayan müdahaleler») 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü okuyalım. 
(A. P. ve D. P. sıralarından, «Gürültüler») 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bu Meclisin teamülled arasında 
vardır, yoklama isteyenlerin genel başkanının 
burada bulunması gerekir. 

'KADRİ EROĞAN (Sivas) — Bir saat oldu 
yoklama yapıldı. (A. P. sıralarından, «Sizin ge
nel başkanınızın teamülüdür» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü okuyorum 
ve kendim takdim hakkımı kullanacağım. (D. P. 
sıralarından, «Gürültüler», A. P. sıralarından, 
«Yapıldı» sesleri) Efendim, rica ederim oturun. 
«Mesele reye konurken, reis ve kâtiplere e şüp
he hâsıl olursa, yalnız beş mebus şifahen açık 
rey talebedebilirler.» 

Evvelâ bizde şüphe olacak. Ben, demin sa
yım beş üye ayağa kalktığı zaman, - yarım sa
at veya bir saat oldu - burada yoklama yaptık, 
240 kişi vardı... (D. P. sıralarından, «Bir saat 
oldu» sesleri) Bir saat olsun 240 kişi vardı, sa-

I at 19,00 - 20,00 arasında bu 240 kişiden, engel
leme yapanlar hariç, ayrılmak isteyen milletve
killinin olamayacağı' kanaatinde olduğum için 
görüşmelere devam ediyoruz. (A. P. sıraların
dan, «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar, D. P. sı-

I ralanndan gürültüler, bağırmalar ve anlaşılma
yan müdahaleler) 

Oturun yerinize, Buraya gelmeyin. Oturu
nuz yerinize. Yerinizden konuşun. (Çan çalma
lar) 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
50 seneden beri hiçbir başkan indî şekilde böy
le tefsir yapmadı. Parlâmento İçtüzüğünü ihlâl 
etmedi. (A. P. sıralarından, gürültüler, anlaşıl
mayan müdahaleler ve ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Oturun yerinize, oturun. (Çan 
çalmalar) (A. P. sıralarından, «Otur otur» ses
leri; A. P. ve D. P. sıralarından, karşılıklı ve 
anlaşılmayan müdahaleler, yer yer ayağa kalk
malar.) Karagözoğlu'nun önergesi okunmuş
tur, oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Bir tarafı tut-
I ma. 

(BAŞKAN — 39 ncu maddeyi okudum, 39 
ncu madde hakkında Sayııi Coşkun Karagözoğ-

I lu'nun önergesi vardı, okuttum, önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
I edilmemiştir. 

Efendim, 39 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
I tümünü oyla tümünü... (A. P. sıralarından, 

«Yarın akşam oylarız» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eroğan, tak
dir meselesidir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Hayır, tefsir 
I hakkınız yok'. 

BAŞKAN — Tefsir etmiyorum ben. (A. P. 
sıralarından" «ekseriyet var mı, yok mu şuraya 
bakın» sesleri, gürültüler) 

Benim tefsir hakkım yoksa, sizin hiç konuş
maya hakkınız yok. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, A. P. ve D. P. saralarından, karşı
lıklı ve anlaşılmayan müdahaleler) 

j 40 ncı maddeyi ok utuyor tun. 
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• Karşılığın ödenmesi : 
Madde 40. — Kamulaştırmada karşılık, ka

mulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere, 
yıllik taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma 
'karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir 
ve bu miktar kırlk bin liradan az olamaz. Baki
ye, bar yıl sonra başlamak ve on dokuz yılda 
ödenmek üzere on dokuz eşit takside bağlanır. 
Her taksit yirmi bin lirada;! az olamaz. 

Her yıla ait takısidin ödenmesinde, kamulaş
tırmanın yapıldığı yılın toptan eşya fiyatları 
endeksi esas alınarak taksidin ödendiği yılda 
endekste meydana gelen yüzde artış veya dü
şüş nispetinde yıllık takside ilâve "olunur veya 
yıllık taksitten düşülür. Ancak, kamulaştırma 
bedelinin peşin ödenen kısnı ile toptan eşya 
fiyatları endekslinde meydana gelen artış veya 
azalışa göre ödenecek taksitlerin toplamı kamu
laştırma bedelini geçemez. 

.'Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğru
ya işleten çiftçinin arazisi'r; ı tamamının, kamu
laştırılması halinde, kamulaştırma karşılığının 
peşin ödenecek ilk taksidi iki yüz elli bin lira
dan az olamaz. 

Kamulaştırma karşılığı uJ.ırak peşin Ödenen 
miktardan geriye kalan kismı yirmi bin lira
dan az olduğu takdirde bakiye peşin olarak 
ödenebilir. 

Kamulaştırma karşılığının sıon taksidi yirmi 
bin liradan az olduğu takdirde bu meblâğ bir 
evvelki taksitle birlikte ödenebilir. 

'Bu kanuna glöre küçük çiftçi sayılanların 
kamulaştırılan toprağının kargılığının tamamı 
peşin olarak ödenir. 

Bakanlar Kurulu, mazbut ve mülhak vakıf
lara ait toprakların kamulaştırma bedelinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülecek 
sınaî yatırım projelerinin finanse edilmesi araıa-
cıyle peşin veya uygun göreceği taksitlerle 
ödenmesini kararlaştırabilir. 

(Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve 
tüzel kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce 
bu taşınmaz mlalları için aldıkları tarım kredi
leri dolayısıyle T. C. Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine borçları bulunanların 
taşınmaz mallarının tamamı kamulaştırılmış ise, 
taşınmaz malların tamamına; taşınmaz malla
rımın bir kısmı kamulaştırılmış ise, kamulaştırı

lan kısma isabet eden vâdesi gelmiş ve gelecek 
olan borçlarına tekabül eden kamulaştırma kar
şılığı T. C. Ziraat Bankası ve tarım kredi koo
peratiflerine öncelikle ve peşin olarak ödenir. 
Kamulaştırma karşılığından T. C. Ziraat Ban
kası ve tarım kredi' kooperatiflerinin alacakla
rının maihsübedilmeısıinden sonra kalan bakiye, 
hak sahibine bu kanunun genel hükümlerine gö
re ödenir. 16 . 2 . 1973 tarihinden sonra alınan 
tarım kredilerine ait borçların kamulaştırma 
karşılığına tekabül eden kısmı, kamulaştırma 
karşılığından T. C. Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine öncelikle ve bu kanunun 
genel hükümlerine göre ödenir. 

Kamulaştırma karşılığının T. C. Ziraat Ban
kası ve tarım kredi kooperatiflerinin alacakla
rından az olmaısı halinde banka ve kooperatif
lerin bakiye alacaklar üzerindeki bütün hak ve 
selâhiyetleri saklıdır. 

Tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahveha
ne, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fab
rika gibi yapı ve tesisler, Toprak ve Tarım Re
formunun amaçları ve uygulaması bakımından 
gerekli görüldüğü takdirde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı tarafından bu kanun hü
kümlerine göre kamulaştırılabilir. Ancak bu 
yapı ve tesislerin kamulaştırma karşılıklarının 
tamamı peşin olarak ödenir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış millet
lerarası andlaşmalarlp,,, bu kanundaki özel du
rumlara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların 
kamulaştırılmasında karşılığın tespiti ve öden
mesi mütekabiliyet esaslarına göre yapılır. 

Arazisinin tamamının veya bir kısmının ka
mulaştırılması sonucu işletmenin gerektirdiği 
standardın dışında kalan faydalanılabilir nite
likteki tarımsal âlet ve makineler, sahibinin 
istemi üzerine, bedelleri peşin olarak ödenmek 
suretiyle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca, kamulaştırma tarihinde, bu âlet ve ma
kinelerin yenilerinin tespit olunacak bedelin
den yıllara göne gerekli yıpranma payları düşü : 

lerek bulunacak değer üzerinden satınalınaibi-
lir. 

Tarımsal alet ve makinelerin işletme büyük
lük ve tiplerine göre nitelik ve standartlarının 
tespiti, faydalanılabilir nitelikte olup olmadık
larının saptanması, yıpranma paylarının hesap-
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lanması, devralma, devretme ve kullanma usul 
ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Efendim madde okunmuştur. 
Görüşme açıyorum. Söz isteyen sayın üye? Bu
yurumuz Sayın Bağdaş. 

Efendim, ben zaten takdir hakkımı kullanır
ken arkadaşların dışarıda olduğunu, gitmeye
ceklerini talhmin ettim ve hakikaten de tafkdir 
hakkımı kullandıktan sonra Başkan olarak 
memnunum. Şu anda manzara ekseriyetin yok
lama zamanından da fazla olduğunu göstermek
tedir. Bunu tescil ederim. (A. P. sıralanırından 
«Bravo Başkan» sesleri) 

Sayın Dağdaş, D. P. Gruibu adına buyuru
nuz. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Değerli milletvekilleri; ben de Sa
yın Başkamın aksine Mecliste ekseriyetin olma
dığını beyan edereık sözlerime başlıyorum. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından gürültüler, sıra
lara vurmalar. «ıŞuraya bak, ekseriyet var, gör-
'müyor musun, «Yazık yazık* sesleri) 

Tekrar ediyorum, ben de Sayın Başkanın 
tam tersine Mecliste ekseriyet olmadan 40 ncı 
maddenin müzakeresine devam ettiğimizi tescil 
etmek istiyorum. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan gürültüler, «Konuşma öyleyse. Niye konu
şuyorsun» sesleri) 

H. AVM KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
O zaman niye konuşuyorsun, in aşağıya. 

BIAŞKAN — Efendim, takdir hakkı millet
vekilinin değil, Başkanındır. Lütfen sözünüze 
devam edin... O zaman demokrasi olmaz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben müşalhadelerimi arz ediyorum. 

- İBAŞKİAN — Buyurunuz. 

(BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Siz nasıl 
taifedir hakkınızı kullanıyorsanız... 

[BAŞKAN — Madde hakkında konuşun, mü-
şahade arz etmekten vazgeçin. Buyurunuz Sa
yın Dağdaış. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben de 
takdir hakkımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Tabiî talbiî. 
©AHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Baş

kan, bu madde çok önemli maddelerden yine 
birisidir. Önümüze geldi. Bu madde gene Türk 
vatandaşının 50 dönümlük, 100 dönümlük, 150 
dönümlük kiraya verilen ufak mülklerin değer
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siz bir şekilde gasıbma yönelmiş bir madde. 
Balkınız şhndi müşahhas misallerle bunu size arz 
etmek istiyorum. Üstünde önemle durdum. 

Meselâ, tasarı, arazide % 40 - 50 oranında 
rayiç değerinin altında bir değerle kamulaştır
mayı yeterli bulmadığından, bu bedeli 20 yılda 
eşit taksitler halinde ve % 6 faizle ödemeyi ön
görüyor. Bilindiği üzere Devletin vadeli mevdu
ata ve istikraz tahvillerine tanıdığı faiz oranı 
% 9'dur. Tasarı yıllık faiz miktarından % 3 
oranında kısıntı yapmış olmakta. Ancak arazi 
sahibinin çilesi daha dolmamış. Hükümet tasa
rısında kamulaştırma yılında toptan eşya fi-
yatlarıyle borcunu endekse edileceğine dair bir 
büküm bulunmuyor. Ne yazık ki, Hükümetin 
teklif ettiği müteakip fıkra kabul edilince ko
misyonun müdahalesi faydasız ve etkisiz hale 
gelmiştir. Bu durumu bir misal ile inceleyelim. 

Kamulaştırma 'karşılığı 444 bin lira olan 
arazi sahibi, 64 bin lira pegin alacak, 380 bin 
lirasını da 19 yılda eşit taksitler halinde ala
caktır. Toprak reformu yapan ülkelerde toptan 
eşya fiyatlarının yıllık yükselme endeksi genel
likle % 20'nin üzierinde olmuştur. Türkiye'de 
gerekli tedbirlerin alındığı ve yıllık yükselme
lerin de % 10 tutulduğunu kajbul edelim; ara
zi sahibine birinci yıl 20 000 Tl. taksit, ilâveten 
toptan eşya fiyatlarındaki % 10 yükselme sebe
biyle 2 000 lira fark ile 22 000 lira ödenecek. 
Müteakip yıllarda da toptan eşya fiyatlarında
ki yükselme % 10 oranında sabit tutulabilirse 
söz konusu çiftçi ikinci taksit olarak 24 bin 
lira, üçüncü taksit olarak 26 bin lira, 11 nci 
taksit olarak 42 bin lira, 12 nci yıl bakiye ala
cağı olan 28 bin lirayı da alarak 380 bin lira 
alacağını tamamen tahsil etmiş olacaktır. Ko
misyonun getirdiği hüküm, kamulaştırma değe
rinin toptan eşya fiyatlarryle endekse edilmesi, 
bu yönden faydasız ve tamamen etkisiz olmuş
tur. Sadece 20 yıllık süre 12 yıla indirilmiştir. 
Arazi sahibinin alacağı bedel toptan eşya fiyat-
larıyle endekse edilmiş olsaydı daıha 7 yıl tak
sit farkı almaya devam edecekti. 

Konuya diğer bir yönünden bakılırsa, 12 yıl 
zarfında arazi, kamulaştırmasının yapıldığı yı
la nazaran, taksit ödemede enflâsyonist tutum 
sebebiyle, kamulaştırma yılındaki para değeri
nin noksan verilişi hesaba katılmadığı takdirde 
rayiç değer 880 bin lira olacaktır. 
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Şimdi bakınız, bunu oturdum, bu hesabı 
5 - 6 arkadaşımla beraber yaptım. Eğer 20 yıl
lık süre içerisinde .gitseydi arazi saıhibine ödene-
eeik bedel 880 bin lira olacaktı. Şimdi bir taraf
tan 4 sene evvelinden yapmış olduğu beyana 
göre her sene % 10 enflâsyon değerini katarsak 
beyan üzerine aldığı zaman, % 40 noksan bedel 
ödüyor. Ondan sonra da 19 yıla bağlıyor. 19 
yılda da güya endekse ediyorum, diyor; fakat 
380 bin liranın üstünde sana gözün çıksa bir ku
ruş vermeyeceğim, diyor. Ama 12 sene, 19 sene 
sonra arazinin değeri 1 milyon lira, 1,5 milyon 
lira. Gasıbetmiyorsun da nedir bu? Zulüm değil 
de nedir bu? Ben, bana verdiğin 380 bin lira ile 
ne yapabilirim.'? Her sene % 10 enflâsyona- gi
den bir tandans içerisinde bu gasp kanunu de
ğil de nedir bu? Nedir bu? Neden bunu böyle 
endekse ediyorsun? Neden bu zulmü getiriyor-
sun ? Daha peşin söylesene? desene ki, ben sos
yalist bir nizamın temelini 3tmak için mülkiyet 
falan tanımıyorum, değer meğer tanımıyorum, 
enflâsyon tanımıyorum, açık ekonomi tanımıyo
rum desene. Ben bunu bu kadarla alacağım de
sene. Nedir bu uydurma laflan getirip yan ya
na koyup, ondan sonra da istediğin fiyatın üs 
tünde bir kuruş vermeden Türk vatandaşının 
malını elinden alma gayreti içine giriyorsun? 
38 nci madde değiştirildiği zaman yana yakıla 
işte bunları belirttik. Dedik ki, etmeyin. Ondan 
sonra da diyorsunuz ki, ortakçı ve kiracıları 
mülk sahibi yapacağım. Eğer böyle mülk sahi
bi yapacaksan hiç yapma,, elinden alıyorsun. 
Nereden alıyorsun? Nasıl mülk sahibi yapıyor
sun? Türkiye'de ortakçılık ve kiracılık % 90 
ile 50 dönüm ile 100 dönüm arazi sahipleriyle 
az topraklı veya topraksız çiftçiler arasında 
oluyor. Sen. bunları şu dediğin takdir ölçüleri 
içerisinde kamulaştıracaksm, bedellerini şu 
maddede tedvin ettiğin esaslar üzerinde getire
ceksin, sulama konusu geldiği zaman eş değer 
konusunu alıp geleceksin, dörtte bire, beşte bi
re... Adına ne diyeceksin? Ben arazi rezervi ka
zanıyorum. Ama kime kazanıyorsun? 

'BAŞKAN — Sayın Dağdaş, 6 dakikayı geç
ti. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 2 nci defa 
ısöz alıyorum. Sayın Başkan ikinci defa söz is
tiyorum. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sö>z istiyorum 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İrfan Baran. 
İRFAN BARAN (Kouya) — Arkadaşlar, 

gecenin bu geç saatinde bu vesileyle birkaç 
noktayı, çarpıcı noktayı tescille fayda vardır. 

Halk toplulukları karşısına geçip de bilgiye 
karşı cehaleti müdafaa eden politikacılara kar
şı elbette ki, burada ne cevap verirseniz hiçbir 
şey kâr etmeyecektir. 

Bu kanunun reform kanunu olmadığını id
dia eden bir grup vardır. Bunlardan birinin 
sözcüsünün de size beyanım nakledersem ne 
yaparsanız yapın onları da tatmin etmenin 
mümkün olmadığını göreceksiniz. Bir muteber 
gazetemizde bu zat der ki... 

•TURHAN ÖZGÜNER (tçol) — Daha açık 
konuş Baran. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Bir mute
ber gazetede bu zat der ki, «Bütün toprakları, 
büyük toprakları devletleştiriniz, küçük top
raklar da verimsiz olduğu için devletleştiriniz, 
bunları vatandaşlara dağıtmayınız, Devletim 
topraklarında vatandaşları işçi olarak, sosyal 
güvenliğe sabibolan işçi olarak çalıştırınız» 
der. Arkadaşlar siz bu nevi görüşe sahibolanla-
rı Toprak reformu konusunda tatıriin edebilir 
misiniz? Bu düpedüz Marksist bir sistemin ge
tirilmesinin teklifidir. 

BASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kim 
bu? 

İRFAN BARAN (Devamla) — İsme lüzum 
yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunu 
açık konuş, biz de bilelim. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Milliyet Ga
zetesinde, o gazetenin ileri gelen bir muharriri 
yakınlarda bunu yazmıştır, İsmail Oem. 

Arkadaşlar, şimdi bir başka görüş.. 
TURHAN Ö2GÜNER Mçel) — Ne gereği 

var, açık konuş. 

İRFAN BARAN (Konya) — Gereği var Sa
yın Özjgüner, sizinle de ilgili tarafı var. 

Şimdi bâzı çevrelerde «Toprak Reformu bu 
kanunla yozlaştırıldı, biz karşıyız» diyorsunuz. 

Arkadaşlar, Nihat Erim Hükümetinin getir
diği Toprak Reformu esaslarını, Nihat Erim 
Hükümeti ve ona oy veren bizler iç ve dış men
faat çevrelerinin mensubu, adamı olduğumuz 
için «Bunlar reform yapamazlar» diye ilân et
tiler, Sayın Halk Partisinin sözcüsü ve Sayın 
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Genel Başkam o zamanki Halk Partisi Grubun
da ve hatta Sayın Adalet Partisi ve Başkanın
dan dahi Nihat Erim'i çok tutucu, çok gerici 
ilân ettiler. Eriım Hükümetinin istifasından ön
ceki grup toplantılarının zabıtlarında vardır, 
basma da verilmiştir. 

(Şimdi de geliyorlar, «Meclisiniz ve komis
yonunuz bu tasarıyı yozlaş*1 rdı, reform karakte
rini kaybetti, biz çıkartmayız» diyorlar. 

Arkadaşlar, hani Nihat Erim çok gerici idi, 
Sayın Özgüner de biraz evvel ifade etti, çok 
sağcı idi, militaristti, reform kanunu getiremez
di, simidi onu niçin reform kanunu kabul ediyor
lar. «Komisyonun yaptığı değişiklikler yozlaş
tırma oluyor» hangi sahada, bakınız madde ile 
nasıl ilgili iki mühim noktası var; 

Vatandaşa bırakılacak toprak miktarı, yoz
laştırma oldu ise bunda olur, henüz maddesi 
gelmedi. Çok buluyorsanız seçimlerde ilân 
edersiniz, biz Adana'da 300 dönümü çok gör
dük, iktidara geldiğimiz zaman, görüştür, ben 
buna bir şey demiyorum, «100 dönüme indire
ceğiz» dersiniz. 

Şimdi bir görüşünüz bu maddede tezahür 
etti, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Grup 
•Başkanvekili Ahmet Durakoğlu ve arkadaşları 
takrir vermiş ve diyorlar k i ; «Taksitler 5 bin 
liradan az olamaz» diye değiştirilmesini istiyor
lar. 

Ben diyorum ki, komisyona müteşekkirim, 
takririmizi kabul ettiler, biz küçük toprak sa
hiplerinin hukukunu ve hakkını müdafaa edi
yoruz. Çünkü taksit müddetinin ve peşin öde
menin 40 binden 60 bine, 20'den 30 bine çıka
rılması bu cüzi miktar, Hükümetimizin de ka
bulü ile büyük toprak sahiplerine tesir etmez, 
500 bin liradan fazla istimlâk bedeli alacaklara 
tesir etmez 20 senelik müddet içinde. Onun 
aşağıısındakileri 10 - 12 seneye indirir. Refor
mu gerçekleştirmek için vatandaşa taksite bağ
latmakla bir külfeti yüklemişiz ona, kabul edi
yor. E, bizini Hükümetimiz malî imkân bulursa 
bu külfeti küçük mülk sahipleri, yani berber, 
esnaf, işçi, küçük memur dediğiniz insanların 
küçük arazileri için ödeme marjını biraz yük
sek tutarsa bu reformu yozlaştırmak mı olur. 
Siz 5 bin lira önermişsiniz, 500 liraya indirece
ğiz deyin halka, alın oyu, gelin indirin. 

BAŞKAN — Sayın Baran, sözünüzü bağla
yın efendim. 

İRFAN BARAN (Devamla) — Bu bakım
dan, ben komisyona müteşekkirim, görüyorsu
nuz ki, yozlaştırma iddiaları v. s. hepsi hayal
dir. Hükümet para buluyorsa, peşin ödemesi 
de yozlaştırma değildir, ama bulamamış, müsa
ade ediyoruz. 

Arkadaşlar, bu bakımdan maddenin komis
yondan geçen şekli ile d esi: eklenmesini hasseten 
rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAiŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Burada 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu yok, grup. ol
mayınca sıöz verilmez. 

BAŞKAN — Efendim, söz istediler. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (İçel) — Tüzüğü istediğiniz gibi anlayın 
ama, ben grup adına söz, konuşma hakkını Baş
kanlığa verilen tezkere ile ispat ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi konuşan saym ar
kadaşım hangi kompleksin içindedir bilemem. 
Baran arkadaşımız Halk Partisinden ayrıldık
tan sonra Halk Partisine hücum etmeyi adet 
edindi, ama biraz daha dikkatli olsa isabetli 
olur. 

İRFAN BARAN (Konya) — Daha hiç ko
nuşmadım, yeni başlayacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bundan 
sonra başlarsınız. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, bir ri
cada bulunacağım. Bir espri ile şu şahıs komp
leksinden de vazgeçin, herkes madde komplek
sine geçsin, herkes madde hakkında konuşsun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisine tarizde 
bulunulduğu dikkatinizden kaçmamıştır. Ben 
de... 

BAŞKAN — Maddeden bahsedin, bunu son
radan geçiştirin. Bu şekilde kanun tedvinine 
daha büyük hizmet olur. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu ti
tizliğinizi her zaman gösterin ama, kısaca ifa
de edin efendim. 

Şimdi, Sayın Baran biraz daha dikkatli olsa 
herhalde bu hatayı yapmazdı. Önergemiz elimiz
de, dikkat etsin, herhalde anlama kabiliyeti za
yıf değil arkadaşımın. 
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HİLMİ BİÇER (Sinop) — Biz biliriz. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biz da

ha iyi tanırız arkadaşımızı... Arkadaşımız, 40 
ncı maddenin değiştirilmesini istediğimiz ikin
ci fıkrasına hücum etmiştir, orayı okuyorum: 

•^Tamamı kamulaştırılan toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçiye ödenecek karşılık tuta
rının herhalde 50 ıbin lirası ve kanuna göre kü
çük çiftçi sayılanların kamulaştırılan toprağı
nın karşılığı peşin ödenir.» Bu tamamı, birinci 
fıkrayı ele alalım; 

«Kamulaştırmada karşılık, kamulaştırma ka
rarı tarihinden başlamak üzere ilk taksiti peşin 
olarak 20 yıl içerisinde ve 20 eşit taksitte öde
nir. Her taksit 5 bin liradan aşağı olamaz» 

«5 bin lira olur» diyen arkadaşımız biraz 
dikkatli... 

İRFAN BARAN (Konya) — Ben de öyle 
dedim, 5 bin liradan fazla olamaz. 

TÜRBAN ÖZGÜNER (Devamla) — Öyle mi 
dediniz zabıtlara öyle mi geçti, o halde neden 
tarizde bulunuyorsunuz 1 

Tabanı 5 bin yapmışız, tavan için bir ra
kam var mı da tarizde bulunuyorsunuz? Biraz 
dikkatli davransanız, önergeyi daha ciddî tet
kik etseniz... 

İRFAN BARAN (Konya) — Kanun öyle.. 
BAŞKAN — Sayın Baran, karşılıklı konuş

mayalım. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka

daşlarım, şimdi Dağdaş'a hitalbetmiyorum. 
Yalnız tabanı 5 bin lira tespit etmiş olmamız, 

tavan için bir rakam koymamış olmamız ve kü
çük çiftçiyi esas alan bu asgarî 5 bini getirmiş 
olmamız, arkadaşımızın dediği gibi küçük çift
çiye karşı oluşumuz mu, küçük çiftçiyi himaye 
gayretimizin neticesi mi? Anlayışını bizim par
timizde bulunduğu zamandan 'bildiğim için faz
laca sizi yormayacağım, bir kere daha anlayışa 
davet ederim. 

Bu, asgarî haddi 5 hin lira olan rakamdır, 
tavanı belirsizdir. Tavanın şüphesiz daha yük
sek olmasına mâni bir hal yoktur. 

ORHAN OEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Yozlaştırdmız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yoz
laştırmaya gelince, gerçekten bu kanunun yoz
laşmış maddelerine karşıyız. 

Arkadaşlarım, bu kanunda 40 ncı madde
ye sadece küçük çiftçiyi himaye eden bir deği

şiklik 'getiriyoruz. Yine ikinci fıkramızla, küçük 
çiftçiye toprağının tamamı istimlâk edilen ki
şiye tamamının verilmesini öneren bir teklif 
getiriyoruz. Umumiyetle şu maddeye karşı ol
madığımızı bir kere daha belirtmeyi zarurî gör
mekle şunu da söylemek istiyorum: 

Arkadaşlarım, şüphesiz bu tasarı Birinci Ni
hat Erim Ka'binesinin getirdiği ta Öntedbirler 
kanun tasarısından esinlene esinlene bu hale 
geldi. Şimdi o kanunun gerekli olmadığını Ön
tedbirler kanun tasarısını, görüşürken o komis
yonda çok kere söyledik, ama gerekli gördüler, 
dağ bir fare doğuracaktı, doğurdu. Birinci Ni
hat Erim KaJbinesinin getirdiği tasarı, ondan 
sonra şu gelen tasarı yine de taban olarak, da
yanak olarak Birinci Erim Hükümetinin Ön
tedbirler kanun tasarısına dayanmaktadır. 

Bu Öntedbirler kanun tasarısını getiren 
Erim Kabinesini teşkil eden sayın üyelerden bâ
zıları sol tandanslı, bâzıları sağ tandanslı ola
bilir. İsim söylemeye lüzum yok, sol anlayışlı 
olanlar da Vardı. 

BAŞKAN —• ıSayın Özgüner, vaktiniz dol
muştur, bağlayınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tek
nokratlar ıgruibunun böylesine çeşitli kafa yapı
sında kimseler .barındırdığını biliyoruz, ama 
ağırlığı sağ tandanslı kişiler ve ağırlığı, içinde 
asker olan kişinin sivil elbise giymiş olması1, ol
maması üzerinde herhangi bir münakaşaya gir
mek istemen. 

BAŞKAN — ıSaym Özgüner, 6 dakika oldu, 
lütfen konuşmanızı bitirin. 

TURHAN ÖZGÜNER ((Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Bu madde ta Öntedbirlerden geliyor. Kişile
rin sivil olması, ya da olmaması değil, kişinin 
düşünce yapısı ve kafa yapısı mühimdir. Ben 
ona militarist bir Hükümetti diyordum ve öyle 
idi arkadaşlarım. Öylesine hir Hükümetin sol 
tandanslı yapıda bir kanun tasarısı ve reformu 
getireceği düşünülemezdi ve öyle de geldi. 

Bu kanun o günden bugüne belki bir - iki 
mesafe alabilmiştir, ama bu kanun sağ bir ka
nun olma 'görüntüsünden hiçbir şey kaybetme
miştir. Müzakeresini yapacağımız o 28 nci mad
deyi geri .almasalardır, üzerinde konuşacak çok 
hususlar vardı. Gönül <arzu eder ki, Devlet Per
sonel Kanununda olduğu gibi çok önemli mad
deleri geri çekip de, en müsait zamanda geçiş-
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tirivermeyi yapmaz bu sayın komisyon, e, ağırlığı 
olan bir maddeyi lütfen ağırlık teşkil eden bir 
zamanda getirsinler. 28 nci maddenin nasıl sağ 
tandanslı bir tasarı getirmekte olduğunu izah 
edeceğim. 

Arkadaşım, «Çukurova'da 300 dönüm» de
di. Çukurova'da su altında 'bir narenciye, buna 
örnek işletme diyoruz şimdi, iki katı ile 600 
dönüm, 600 dönümü verdiğiniz takdirde kaç 
kişiye, kime, neyi dağıtacaksınız,, hangi hamu
ru kalkıp da ekmek yapacaksınız siz, onu mü
nakaşa ederiz. Sağ yapıda bir kanun tasarısı 
olduğu için karşısındayız. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Efendim, önergeleri okutuyo

rum : 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — ıSâym Dağdaş, sizin önergeniz 

var, onun hakkında konuşursunuz, önce öner
geyi okutayım. 

OEıÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) —• Sayın Başkan, madde mü
him, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeleri okutmadan evvel 
söz mü istiyorsunuz efendim ? 

Ö E Ç M KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Madde hakkında konuş
madım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) —• Muhterem arkadaşlarım; 
40 inci madde gerçekten kanunun en mühim 
maddelerinden biri. Bu sebeple onun hakkında 
çok kısaca maruzatta bulunmak zaruretini duy
dum. 

Evvelâ Sayın Özgüner hiç tereddüt etmesin
ler ki, hiçbir maddeyi bir boşluktan faydalana
rak geçirmek niyetimiz yoktur. Aynı zamanda 
ben de kendilerine bir tavsiyede bulunuyorum; 
lütfen grupları1 da bu kadar mühim kanunda 
ve bu kadar mühim maddelerde .şuraya teşrif 
etsinler de vazifeyi asliyelerini yapsınlar. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

ıŞimdi muhterem arkadaşlarım, 40 nci madde 
ödeme ile ilgili bir madde. Bu madde, gerçek
ten mülkiyete verilen önemi belirten bir mad
de. Nasıl bir kamulaştırma yapıyoruz, nasıl 
imkânlar getiriyoruz, bunu açıklamak zarureti 
vardır. Evvelâ hangi toprak kamulastırılacak? 

1. 28 nci maddede müzakeresini yapacağı
mız sınırları .aşan topraklar kamulastırılacak. 
Yani, toprak üzerinde modern ve zamanın tek
nolojisine uygun tarım yapan ve kendilerine 
yeterli geçim imkânı veren, kalifiye elemanı 
ve sermayeyi toprakta tutabilecek büyüklükteki 
işletmeler muhafaza edilecek, onların üzerinde
ki topraklar kamulastırılacak. Bunun üzerinde, 
basa basa altını çizerek duruyorum. 

Bu işletmenin üstünde büyüklük taşıyan iş
letmeler kamulastırılacak. 

2. 128 nci maddede istisnalarını burada za
manı geldiği için izah ettiğim, bizzat çalışma
yanlar, bu istisnaların dışında olup da toprağı
nı bizzat işletmeyenlerin toprağı kamulastırıla
cak. 

S. 'Tarım reformu bölgesinde kendisi ta
rımdan vazgeçerek, toprağımı al diyenlerin, top
rağı kamulastırılacak. 

Şimdi bu kamulaştırılma yapılırken, topra
ğın bedelinin |% 15'i peşin olarak ödenecek. Mik
tar nereye varırsa.Fakat bu peşin ödeme 60 000 li
radan az olmayacak. Her yıllık taksit de 30 000 
liradan aşağı olmayacak. 

Bir kimse eğer işletmesini demin arz ettiğim 
sınırlardaki işletmesini terkederek, çiftçilikten 
vazgeçmek istiyorsa, buna peşin olarak ödene
cek para da 250 000 liradan az olmayacak. Yi
ne bunun altını da çizmek istiyorum. Eğer o 
mülkün bedeli bu 250 000 liranın üstünü temin 
edecek % 15'i bir miktarsa, tabiî ki kendisine 
bu miktar verilmiş olacak. İşletmesini tamamen 
terkedecek kimse behemehal 250 000 liradan az 
bedel almayacak. 

İRFAN BARAN (Konya) — Kendi işle
ten. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Üçüncüsü; küçük çiftçi
nin toprağı kamulaştırılmaz. Kamulaştırmanın 
gereği yok. Çünkü; muayyen büyüklüğün üs
tündeki toprak kamulaştırılacaktır, ama her
hangi bir sebeple bir küçük çiftçinin toprağı 
kamulaştırılmak gerekirse, veyahut kendisi ta-
lebederse, o zaman da bunun karşılığı peşin 
olarak ödenecektir. 

Küçük çiftçi ne demektir? Küçük çiftçi, ka
nunumuzun 7 nci maddesinde yazılı tarifler için
dedir. Bunlar da gelecek olan 3 ncü, 4 ncü tab
lolarda belirtilmiştir. Bir misal vermek gerekir-
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se, meselâ; Adana'da suluda küçük çiftçinin top
rağı 30 dönümden sulanabilen az araziye sahi-
bolan büyüklükteki kimsedir. Adana'da sulana
bilen bir arazinin dönümü 6 000 liradan 5 000 li
radan aşağı olmayacağına göre, - mutlak böy
le - böyle olacağına göre, demek ki aşağı - yu
karı 'bir küçük çiftçinin herhangi bir sebeple 
toprağını kamulaştırmak gerekirse, ödenecek 
bedel 150 000 lira civarında olacaktır. 

Bir de bu maddede olmamakla beraber, 42 
nci madde dikkate alınmadan kamulaştırmanın 
getirdiği imkân gene dikkate almmaz. Eğer 
mülk sahibi, hisse senediyle karşılığı almak is
terse, İktisadî Devlet Teşekküllerinden, Bakan
lar Kurulunun tespit ettiği İktisadî Devlet Te
şekkülünün hisse senedini alırsa, tamamı ken
disine ödenecektir. Karşılığın tamamı kendisine 
ödenecektir ve 19 yıl müddetle '•% 8 temettü 
garantisi de kendisine verilmiş olacaktır. Bina
enaleyh, hisse senedi ile ödenmesini isteyen bir \ 
vatandaş, tamamını alacak, 19 yıl da '% 8'den 
az bir gelir sağlarnamayı temin etmiş olaoak-
tir. Bu % 8 temettü her nevi vergiden, resim
den de muaf olacaktır. 

Ayrıca bu kimse geri kalmış veya kalkın
makta öncelik tanınmış yörelerden bir yerde 
veya reformu uygulanan bir yerde, Bakanlar 
Kurulunun tespit ettiği bir özel sektörün hisse 
senedini almak isterse ona da >% 40'ı peşin ola
rak ödenecektir. 

Binaenaleyh, şu maruzatımla ifade etmiş ol
duğum kanısındayım ki, mülkün kamulaştırıl
masında mülk sahibine gerçekten Türkiye Cum
huriyetinin imkânları içinde en elverişli olan 
imkânlar sağlanmıştır. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ko

misyon Başkanı. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş. Saym 

Dağdaş, önergeyi okutalım ondan sonra... 
•BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Hakkımı kul

lanacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KAPTAN -(Sinop) — G-rup adı

na mı Sayın Dağdaş ? 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) — Evet canım. Sizin de 'Grubunuzun 
öyle boş olduğu günleri gördük canım. 24 gün. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Komisyon Başkanı buraya buyurdular dedi

ler ki; «Adana'da sulu sahada bir dönüm 6 000 
lira, 7 000 lira, 8 000 liradır. Yani bununla be
yan etmek istiyorlar ki ; biz ufak çiftçilerin ara
zisini aldığımız zaman 6 000 liradan alacağız. 
Bunu söylemek istiyor. Ama diyor, kamulaştır
dığı zaman da acaba 7 000 lirayı ödeyecek mi 
o ayrı mesele. 7 000 lirayı ödememesi için de 
beyanı getirmiştir. 

Şimdi, hiçibir medenî ülkede ekonomik ve 
teknik kıstaslarla çalışan, hakikaten modern 
bir işletmenin sahibi, arazi değerini Adana'da 
6 000 lira, 7 000 lira koymak... Bu mümkün de
ğil, mümkün değil. 300 dönüm. 150 dönüm, 200 
dönüm, 300 dönüme çıktığı müddetçe arazi de
ğerleri düşer. Çünkü, bunun yanında o işletme 
sahibinin o araziyi işletmesi için, teknik ve tek
nolojik icapları yerine getirmesi gerek, büyük 
yatırımlar ihtiyar etmiştir. Makine farkı başka 
olmuştur, değerlendirme tesisleri başka olmuş
tur. O bakımdan 6 000 lira, 7 000 lira rayiç be
deli üzerinden ufak çiftçinin arazisi istimlâk 
edilse dahi bu bedel üzerinden alırız denilme
sine taraftar olan komisyona teklif ediyorum, 
gelsin burada rayiç bedeli üzerinden bu işi yü
rütelim. Rayiç bedeli üzerinden yürütelim. Be
yanlar ve 19 sene hükmünü kaldıralım rayiç 
bedel üzerinden diyelim - öyle imkânı var ise; 
hakikaten bu getirdiği kanunla Türkiye'yi gül
lük gülistanlık etmek istiyorsa, pamuğun dönü
münden 700 kiloya, ara nebatları ile beraber 
çiftçinin gelirini dönümde on bin liraya, beş 
'bin liraya yükseltecek tedbirleri getirmişse bu
nunla beraberim ama, otuz dönümlük yeter ge
lirli işletme ki aslında teröz; kırmızı toprak ve 
arazilerin içerisinde sulamadan mahrum yüz dö
nümlük, elli dönümlük arazisini kiracılıkla, or
takçılıkla değerlendiren adamı 6 nci madde ile 
zaten istimlâke mecbur ediyorsun. Hangi ufak 
çiftçiden bahsediyorsun, işte ufak çiftçi onlar. 
Yani, otuz dönüm, kırk dönüm, elli dönüm, 
seksen dönüm, yüz dönüm arazisi olan arazi sa
hipleri ufak çiftçilerdir. Bunlar ortakçılıkla, 
kiracılıkla arazilerini değerlendirdikleri için 6 
nci madde gereğince mutlak mânada kamulaş-
tırılıyor. 

Ufak çiftçiyi himaye ediyorum, diyorsunuz 
ama, kendinize göre yeniden bir ufak çiftçi 
meydana getiriyorsunuz, bunun da adedine 250 
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"bin, 300 bin diyorsun. Bu ufak çiftçiyi madem 
ortadan kaldıracaksın, o halde neden ufak çift
çi yaratmak için yeni kanunlar getiriyorsun ? 
(Bunu anlamak mümkün değildir. İnsanın ister 
istemez aklına geliyor, acaba yeni bir çiftçi 
türü mü icabe dilmek isteniyor. Bir türlü kavra
yamadım bunu. Ama diyorum ki, bu getirmiş ol
duğunuz kanunun ruhu itibariyle müsadere 
•ediyorsunuz. Yani, arazinin rayiç bedelinin 
1/5'ine çiftçinin malını kamulaştırıyorsunuz ki 
bu da bir müsaderedir. 

Bunu tekrardan belirtmek için söz aldım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağ-
<laş. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarl
ısının 40 ncı maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Madde 40. — Bu kanun gereğince arazisi 
kamulaştırılan veya satmalman kimselerin ala
cakları aşağıdaki şekilde ödenir : 

a) Arazisi satmalman veya kamulaştırılan 
kimselerin bu arazisi 200 dönümden küçükse ta
mamı peşin ödenir. 

b) Kamulaştırılan arazi 200 dönümden bü
yükse ilk 200 dönüm bedeli peşin, geri kalanı 
100 dönüm değeri üzerinden taksitlere bağlanır. 
Taksitle ödeme süresi 20 yılı geçemez. 

c) Satmalman arazi 200 dönümden büyük
se ilk 200 dönüm bedeli peşin geri kalanı 200 
dönüm değeri üzerinden taksitlere bağlanır. 

Taksitlere bağlanacak miktarlar için kamu
laştırmanın kesinleştiği tarihten itibaren en 
çok yirmi yıl içinde ve eşit taksitle ödenmek 
üzere, Maliye Bakanlığınca hak sahiplerine na
ma yazılı bonolar verilir. Bu bonoların kıymet
leri endeksidir ve yılda % 6 faize tabidir. Bono
ların itfasını faizlerini endeks farkı tutarlarını 
ve diğer giderlerini karşılayacak ödenek her 
yıl Devlet borçları bütçesinde ayrı bir bölüme 
konulur. Ancak, kamulaştırmadan veya satm-
almmadan peşin yapılacak ödemeler Tarım Ba
kanlığı bütçesindeki tertibinden ödenir. 

Kamulaştırma bedelini Devlet tahvili şeklin
de almak isteyenlere bedelin tamamı tahvil ola
rak verilebilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 40 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Madde 40. — Kamulaştırmada karşılık, ka
mulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere 
ilk taksiti peşin olarak, yirmi yıl içinde ve yir
mi eşit taksitte ödenir. Her taksit 5 000 liradan 
aşağı olamaz. 

Tamamı kamulaştırılan toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçiye ödenecek karşılık tuta
rının her halde 50 000 lirası ve bu kanuna göre 
küçük çiftçi sayılanların kamulaştırılan topra
ğının karşılığı peşin ödenir. 

Tarımsal işletme ile ilgili olmayan kahveha
ne, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fab
rika gibi yapı veya tesisler karşılığının tamamı 
peşin verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış millet
lerarası andlaşmalrala, bu kanundaki özel du
rumlara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların 
kamulaştırılmasına karşılık, mütekabiliyet esas
larına göre ödenir. 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

40 ncı maddesinin, ilişikte belirtildiği şekilde, 
değiştirilmesine arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Urfa Konya 

Bahri Karakeçili Baha Müderrisoğltı 

Karşılığın ödenmesi : 
Madde 40. — Kamulaştırmada karşılık, ka

mulaştırma kararından itibaren başlamak üze
re, en çok 19 (ondokuz) taksite bağlanır. Her 
taksit yirmibeş bin liradan az olamaz. 

Her yıla ait taksitin ödenmesinde, kamulaş
tırmanın yapıldığı yılm toptan eşya fiyatları 
endeksi esas alınarak, taksitin ödendiği yılda 
endekste meydana gelen yüzde artış veya düşüş 
oranında yıllık taksite ilâve olunur veya yıllık 
taksitten düşülür. 

Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya 
işleten çiftçinin, arazisinin tamamının kamulaş
tırılması halinde, kamulaştırma karşılığının pe-
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şin ödenecek ilk taksiti ikiyüzelli bin liradan az 
olamaz. 

Arazisinin bir kısmı kamulaştırılan mâlikle
re, kendine bırakıalcak arazinin verimli olarak 
işletilmesini sağlayacak toplam giderler peşin 
olarak ödenir. Ancak, bunun tutarı 150 bin lira
dan aşağı olamaz. 

Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların 
kamulaştırılan arazisiinn karşılığının tamamı 
peşin olarak ödenir. 

Kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenen 
miktardan geriye kalan kısım yirmibeş bin lira
dan az olduğu takdirde bakiye peşin olarak öde
nebilir. 

Kamulaştırma karşığmm son taksiti yir
mibeş bin liradan az olduğu takdirde, bu meblâğ 
bir evvelki taksitle birlikte ödenebilir. 

Bakanlar Kurulu, mazbut ve mülhak vakıf
lara ait arazinin kamulaştırma bedelini Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca uygun görülecek sınaî 
yatırım projelerinin fiımase edilmesi amaciyle 
peşin veya uygun göreceği taksitlerle ödenme
sini kararlaştırabilir. 

Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve tü
zel kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce bu 
taşınmaz mallan için aldıkları tarım kredileri 
dolayısıyle, T. O. Zira t Bankası re Tanım Kredi 
Kooperatiflerine 'borçları bulunanların taşınmaz 
malların tamamı kamulaştırılmış ise, taşınmaz 
malların 'tamamına; taşınmaz malların bir kısmı 
kamulaştırılmış ise, kamulaştırılan kısma isabet 
eden vâdesi gelmiş ve gelecek olan borçlarına te
kabül eden ^kamulaştırma karşılığı, T. C. Ziraat 
Bankası re Tarım Kredi Kooperatiflerine önce
likle re peşlin olarak ödenir. Kamulaştırma kar
şılığının T. C. Zirat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerinin alacaklarının mahsup edilmesinden 
sonra kalan 'bakiye, hak sahibine bu kanunun ge
nel hükümlerine göre ödenir. 16 . 2. 1973 tari
hinden sonra alınan tarım kredilerine ait borçla
rın kamulaştırma karşılığına tekabül eden kısmı, 
kamulaştırma karşılığından T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım. Kredi Kooperatiflerince öncelikle re bu 
kanunun genel hükümlerine göre ödenir. 

Kamulaştırma karşılığının T. C. Ziraat Ban
kası re Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacakla
rından az olması halinde banka ve kooperatifle
rin hakiye 'alacaklar üzerindeki bütün hak ve sc-
lâhi yeti eri saklıdır. 
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Tarımsal işletme ile ilgili olmayan kahvehane,., 
han, 'dükkân, değirmen, imalâthane ve fabrika gi-
ıbi yapı ve tesisler, Toprak ve Tarım Reformu
nun amaçları ve uygulanması bakımından gerek
li görüldüğü taktirde, Toprak re Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından bu kanun hükümlerine 
göre kam ulaştırılabilir. Ancak, bu yapı re tesisle
rin kamulaştırma karşılıklarının tamamı peşin 
olarak ödenir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış milletler
arası 'antlaşmalarla, hu kanundaki özel durumlara 
ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların ka
mulaştırılmasında karşılığın tespiti ve ödenmesi 
mütekabiliyet esaslarına göre yapılır. 

Arazinin tannanımın veya bir kısmının kamu-
- laştırıtması sonucu işletmenin gerektirdiği 'stan
dardın dışında kalan faydalanılabilir nitelikteki 
tarımsal alet ve makinalar, sahibinin istemi üze
rine, 'bedelleri peşin olarak ödenmek suretiyle, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca, »ka
mulaştırma tarihinde hu alet ve maikinalarm ye
nilerinin tespit olunacak (bedelinden yıllara göre 
gerekli yıpranma payları düşülerek bulunacak 
değer üzerinde satın alınabilir. 

Tarımsal alet ve nıakinaların işi etme büyüklük 
vo tiplerine göre nitelik ve standartlarının tespiti, 
faydalanılabilir nitelikte olup olmadıklarının sap
tanması, yıpranma paylarının hesaplanması, dev
ralma, devretme re kullanma usul vo esasları yö
ne tmelikto belirtilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısının 

40 ncı maddesinin kısaca arz edeceğim gerekçeyle 
aşağıda teklif edeceğim şekilde değiştirilmesini 
arz vo talep eylerim. 

Urfa 
Bahri Karakeçili 

Kamulaştırinada arazi bedellerinin ödenmesin
de, tasarının kamu yararına olarak büyük bir sos
yal ıslahat getirmiş olmasından dolayı toplum 
olarak karşılanmak mecburiyetinde bulunan kül
fetin de dengeli bir şekilde dağıtılması gerekir. 
Bu tasarının amaçları sonunda hâsıl olacak fay
da mademki bütün bir topluma şâmildir. Bunun 
yük ve külfetinin sadece bir grup vatandaşlar üze
rinde 'bırakılması toplumsal eşitlik düşüncesine 
aykırı düşer. Bunda bir toplum yarar] olduğuna 
göre, tüccarıyle, sanayicisiyle, memuriyle, herkes 
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yararlanacağına göre, bu yararın karşılığmdaki 
yükün de yine toplum olarak karşılanması ge
rekir. Ancak, böyle köklü bir reformun gerçek
leşmesinde, arazisi kamulaştırılacak kimselerin 
genel kamulaştırma hükümlerinden farklı olarak 
bir yükümlülük altına girmesi Anayasamızın icap
larından ve normal olmakla beraber, bütün kül
fetin yine bu vatandaşların sırtında bırakılması 
hakkaniyet ve adalet düşünceleriyle güçlükle bağ
daşı?. 

Bir diğer husus da, arazisi kamulaştırılan kü
çük toprak sahiplerinin durumudur. Genellikle 
dar gelirli vatandaşların temsil edildiği grubun 
hukukunun korunması da aynı derecede sosyal 
ağırlık taşıyan bir konudur. Arazisi kendilerinin 
müstakilen geçimlerini temin etmeye yetmeyen 
memurların, yine bu sebeple arazisini ve köyünü 
terk etmiş bulunan işçilerin ve sair kimselerin 
küçük çiftçi anlamı kapsamına, dâhil edilmeyerek, 
esasen küçük olan arazilerinin cüzi yekûn tutan 
karşılığının uzun taksit. dönemlerinde ödenmesi, 
•bir taraftan bir sosyal fayda yaratılmaya çalışı
lırken diğer taraftan bir başka sınıfın ezilmesi ve 
mağdur edilmesi sonucuna varır. 

Bu düşüncelerle tasarının 40 ncı maddesinin 
1 ve 6 ncı fıkralarıyle 8 ve 9 ncu fıkrasının aşağı
da arz edeceğimiz şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Madde 40. — Fıkra 1. Kamulaştırmada kar
şılık, kamulaştırma karan tarihinden başlamak 
üzere, yıllık eşit taksitler halinde ödenir. Ödeme 
kamulaştırma bedellerine göre aşağıda yazılı se
neler içerisinde eşit taksitlerle yapılır. 

• Kamulaştırma bedeli 1 milyon 500 bin TL.' 
sına kadar olan arazi bedellerinin ödenmesinde 
10 sene, 2 milyon 500 bin TL.'sına kadar 15 se
nede; 2 milyon 500 bin TL.'smdan yukarı öde
melerde 20 senede yapılır. Kamulaştırma karşı-
lığıni'n % 20 si ilk taksit olarak peşlin ödenir. 

Fıkra 6. Bu Kanuna göre 'küçük toprak sa
hibi sayılanların kamulaştırılan toprağının kar
şılığının tamamı peşin ödenir. 

Fıkra 8, 9. Taşınmaz mallan kamulaştırılan 
tüzel kişilerle gerçek kişilerin 16 Şubat 1973 ta
rihinden önce T. C. Zirat Barı İrası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleriyle yine Devlet kuruluşla
rına tarımsal işletmelerinden dolayı olan borçlan 

kamulaştırma bedelinin kendilerine' ödeneceği 
taksit yıllarının sayısına eşit olacak yıllık eşit tak
sitlere ayrılır ve işbu alacaklar kendilerinden bu 
suretle tahsil olunur. 

Bu alacakların tahsillinde kendilerinden alına
cak faiz, kamulaştırılan arazilerinin bedellerinin 
ödenmesinde Devletçe tediye olunan faiz nispe
tinden fazla olamaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu Kanunu tasarısının 40 ncı maddesinin sekizin
ci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan «edilme
sinden sonra bakiye» ibaresinin «edilmesinden 
sonra bakiye» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

40 ncı maddesinin ilk fıkrasındaki; 
(Kamulaştırma karşılığının yüzde yirmisi pe

şin olarak ödenir ve bu miktar yüzbinden az ola
maz.) olarak düzeltilmesini arz ederim. 

Kara 
İsmail Hakkı Alaca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Reformu 

kanunu tasarısının 40 ncı maddesinin 1, 3, 4 ve 
5 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve 2 nci fıkrasının tasan metninden çıkarıl -
anasını arz ve teklif ederim. 

Karşılığın ödenmesi : 
Madde 40. — Fıkra 1. Kamulaştırmada kar

şılık, kamulaştırma kararı tarihinden, başlamak 
üzere, yıllık taksitler halinde ödenir. Kamulaştır
ma karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir 
•ve bu miktar kırkbin liradan az olamaz. Bakiye, 
bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda ödenmek 
üzere ondokuz eşit 1 akside bağlanır. Her taksit 
yi'rmibeş bin liradan az olamaz. 

Fıkra 3. Sahibi bulunduğu -araziyi doğıu-
dan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamı
nın kamulaştırılması halinde, kamulaştırma kar
şılığının peşin ödenecek ilk tatosidi ikiyüzelli bin 
liradan az olamaz. 

Fıkra 4. Kamulaştırma karşılığı olarak peşin 
ödenen miktardan geriye kalan kısım onbeşbin 
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liradan az olduğu takdirde bakiye, peşin olarak 
ödenebilir. 

Fıkra 5. Kamulaştırma kargılığının son tak
lidi onbeş bin liradan az Olduğu takdirde bu meb
lâğ bir evvelki taksitle birlikte ödenebilir. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

40 ncı (maddesinin birinci fıkrasının Genel Kuru
la arz edeceğim gerekçeden sonra aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 40. — Fıkra 1. Kamulaştırmada kar
şılık, kamulaştırma kararı tarMnden başlamak 
üzere; yıllık taksitler halinde ödenir. 'Kamulaş
tırma karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak öde
nir ve bu miktar altmışbin liradan az olamaz. 
Bakiye, bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda 
ödenmek üzere ondokuz eşit takside bağlanır. Her 
taksit otuzbin liradan az olamaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri taraf nidan 
•verilmiş olan önergeleri okutmuş bulunuyoruz. 

Şimdi Komisyonun vermiş olduğu önergeyi 
okutuyorum. Yeni tedvin şekliyle. 

Karşılığın ödenmesi : 
Madde 40. —• Kamulaştırmada karşılık, ka

mulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere, 
yıllık taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma kar
şılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir ve bu 
miktar 'altmış bin liradan <az olamaz. Bakiye, bir 
yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda ödenmek üze
re ondokuz eşit takside bağlanır. Her taksit otuz 
bin liradan az olamaz. 

Kamulaştırma karşılığının T. O. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 'alacakla
rından az olması halinde banka ve kooperatifle
nfin bakiye alacaklar üzerindeki bütün İrak ve sa
lâhiyetleri saklıdır. 

'Tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahvehane, 
han, dükkân, değirmen, imalâhane ve fabrika gi
bi yapı ve tesisler, Toprak ve Tarım Reformunun 
'amaçları ve uygulanması bakımımdan gerekli gö
rüldüğü. takdirde Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı tarafından bu kanun hükümlerine 'göre 
kamulaştırılabilir. Ancak bu yapı ve tesislerin 
kamulaştırma karşılıklarının tamamı peşin olarak 
ödenir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış millet
lerarası andlaşmalarla bu kanundaki özel durum
lara ilişkin hükümler saklıdır. 

Yabancı uyruklulara ait taşınmam 'malların ka
mulaştırılmasında karşılığın tespiti ve ödenmesi 
mütekabiliyet esaslarına göre yapılır. 

Arazinin tamamının veya bir kısmının kamu
laştırılması sonucu işletmenin gerektirdiği stan
dardın dışında kalan faydalanılabilir nitelikteki 
tarımsal âlet ve makinalar, sahibinin istemi üze
rine bedelleri peşin olarak ödenmek suretiyle, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ka
mulaştırma tarihinde, ibu âlet ve 'makinalarm ye
nilerinin tespit olunacak bedelinden yıllara göre 
gerekli 'yıpranma payları düşülerek bulunacak 
değer üzerinden satmalınahilir. 

Tarımsal alet ve imakinaların işletme büyük
lük ve tiplerine göre nitelik ve standartlarının tes
piti, faydalanılabilir nitelikte olup olmadıkları
nın saptanması, yıpranma paylarının hesaplanma
sı, devralma, devretme ve kullanma usul ve esas
ları yönetmeliMe belirtilir. 

Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya 
işleten çiftçinin arazisinin tamamının kamulaştı
rılması halinde, kamulaştırma kaı siliğinin peşin 
ödenecek ilk taksidi ikiyüzelli bin liradan az ola
maz. 

Kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenen 
•miktardan geriye kalan kısım onbeşbin liradan 
az olduğu takdirde bakiye peşin olarak ödenebi
lin 

Kamulaştırma karşılığının son taksidi onbeş 
bin liradan 'az olduğu taktirde bu meblâğ bir ev
velki taksitle birlikte ödenebilir. 

Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların ka
mulaştırılan toprağının karşılığının tamamı pe
şin olarak ödenir. 

Bakanlar Kurulu mazbut ve mülhak vakıf
lara ait toprakların kamulaştırma bedelinin Dev
let Plânlaana Teşkilâtınca uygun görülecek sınaî 
yatırım projelerinin finanse edilmesi amacıyle pe
şin veya uygun göreceği taksitlerl'e ödenmesini 
kararlaştırabilir. 

Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve tü
zel kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce bu 
taşınmaz malları için aldıkları tarım kredileri do
lay isiyle T. C. Ziraat Bahkası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine 'borçları bulunanların taşınmaz 
inallarının tamamı kaımulaştırılmış ise, taşınmaz 
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malların tannanıma; taşınmaz mallarının bir kıs
mı 'kamulaştırılmış ise, kamulaştırılan kısma isa
bet 'eden vâdesi gelmiş ve gelecek olan borçlarına 
tekabül 'eden kamulaştırma karşılığı T. C. Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
öncelikle ve peşin olarak ödenir. Kamulaştırma. 
karşılığından T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin alacaklarının mahsup 
'edilmesinden sonra bakiye, 'hak sahibine hu ka
nunun genel hükümlerine göre ödenir. 16.2.1973 
tarihinden sonra alman taıım kredilerine ait 
borçların kamulaştırma karşılığına tekabül eden 
kısmı, kamulaştırma karşılığından T. 0. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine önce
likle ve ibu kanunun genel hükümlerine göre öde
nil*. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, önergeniz hak
kında mı? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Bahri 

Dağdaş'm önergesine katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İLHAMt 
ERTEM (Edime) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet Dağdaş'ııı önergesine 
katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. • 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dağdaş. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Madde Komisyon tarafından yeniden düzenlen
miştir. Onu oylarsak. mesele hallolur. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bıktık vallahi 
senden Bahri Bey. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sevgili dos
tum, bıkma. Ben diyeceğim sen de dinleyecek
sin. Ne yapalım bu böyle. Vallahi bıksan da bık-
mıasan da diyeceğim. Gözlerini yiyeyim senin. 

HİLMİ BİÇER (iSinop) — Adamlarınız din-
iLemiyor ki, biz dinleyelim. Evvelâ adamlarına 
dinlet. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sabırla din
le beni. Salbırla dinle beni. Ben de istiyorum 
ki, saat sekiz buçukta çocuklarımın yanına gi
deyim, ama ne yapalım meeburum. Mecburuz 
medburuz. Diyeceğiz. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Beş kişi var 
Grubundan.. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sevgili 
dostum, sevgili dostum Kavurmacıoğdu, 24 gün 
(burada sizi de biz saydık. Tam 24 gün. 

•NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Hangi gün, 
hangi gün? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 24 gün. 
Reisicumhur seçimlerinde 24 gün burada say
dık sizi. 

AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Sen kimi 
seçecektin ? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen devam. 
edin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Meseleyi 
böylece tescil ettikten sonra.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Rica edi

yorum, önergemin üzerinde söz aldım. Lütfedin 
de.. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bir dakika. Bir 
muameleyi tekemmül ettirmem lâzım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Dağdaş beş 

dakika konuşacaklar. Madde üzerinde de sekiz 
(önerge var; müddetin, ,maddenin bitimine ka
dar temdidini teklif ediyorum. Kalbul edenler.. 
Kalbul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Muhte
rem Başkan, 40 ncı maddede «Ancak, kamulaş
tırma bedelinin peşin ödenen kısmı ile toptan 
eşya fiyatları endeksinde meydan gelen artış 
veya azalışa göre ödenecek taksitlerin toplamı 
kamulaştırma bedelini geçemez», hükmü kal
dığı müddetçe bu kanun bir gasıp kanunudur. 
Bu kanun bir gasp kanunudur. Yani vatandaşın 
arazisini beşte birine sa'tmalıyor mânasında-
dır. Bu bir. 

Madem ufak çiftçinin taraftarısınız, teklif 
ediyorum; önergeme iltifat edin. İkiyüz dönü
me kadar olanı rayiç bedel üzerinden peşin, 
'bakiyesini ikiyüz dönümlük taksitlerle endekse 
etmek suretiyle ödeyin. Hukuk devleti anlayı
şı budur. Bunu tescil için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağ
daş. 

Komisyon ve Hükümet Sayın Dağdaş'm 
önergesine katılma m'akt adırlar. 
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(Sayın Dağdaş'm önerlgesini oylarınıza arz 
e'diyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

İkinci önerge Sayın Durakoğlu ile Sayın 
'Özjgüner'indir. Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyorlar mı efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadırlar. 

Önerıgeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmemiş
tir efendim. 

Sayın Balhri Karakeçili ve Baha Müderris-
oğlu'nun önerigesine Komisyon ve Hükümet ka
tılıyorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner-
<geye katılmamaktadırlar. 

Önerıgeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Karakeçili'nin bir önergesi daiha var. 
Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM ((Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka

ibul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Fevzi Günlgörtin önergesi vardır efen

dim. 
Sayın Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN IİLHAMİ 

ERTEM (lEdirne) — Katılıyoruz, metnimizin 
[içine aldık efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Metnin içinde, katılıyoruz. 

. . . . > . — ««!>»( 

BAŞKAN — Metnin içindeymiş efendim, 
katılıyorlar. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanlbul) — 
Metinde zikredildiği için önerıgeyi geri alıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Önenge geri alınmıştır. 
Efendim, .altıncı önerge İsmail Hakkı Alaca

nındır.. 
ÜSİMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Geriye alıyorsunuz.. 
Sayın Hüseyin BaJlan'ın önergesi var. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN IİLHAMİ 

ERTLEJM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet ? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

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

Sayın İrfan Baran'in önergesi var. 
Komisyon katılıyor mu efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN IİLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz efendim, 
metnin içine aldık. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Hükümet katılı

yor. 
İRFAN BARAN (Konya) — Metnin içine 

alındığı için ıgeri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 

Efendim, okumuş olduğumuz, Komisyonun 
yeni tedvin etmiş olduğu önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler.. Kaibul etmeyen
ler.. Kaibul edilmiştir. 

Efendim, müddet dolmuştur. Birleşimi 12 
Haziran 1973 Salı günü saat 15,00te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 21,00 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

124 NCÜ BİBLEŞİM 

1 1 . 6 .1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü 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-. 
meşine 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 
Alaiatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet 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 içişleri, 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. — Toprak 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 İskân, Köy işleri, Onman, Tarım ve Plân ko
misyonlarımdan 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 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'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 nei ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 . 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
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eık ve 372'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 , 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat 
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 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (iS. 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 Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakskmda kanun teklifi ve içişleri 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 hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletveikili 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 
^e 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 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli 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 . 1 2 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü 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 kar ı -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 Buldanlı' 
um, 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) (Dağıtma 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 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 3'68'e 2 nci 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 nci ek ve 369'a 2 nci 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 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk Ceza Kanununun İ4 İ /1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci 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 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'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 nci ek ve 413'e- 2 nci 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve ,27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı' 
Ticaret Kanununun 626 nci 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 nci 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 nci 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 GöPün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci 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 nci 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'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci 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 nci 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 (1/526) (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 : 
1 5 , 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 Öze]'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye.l 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) (ıS. 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 
Rifat Öztürkçine'nıin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakJkında 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
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
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'« 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
15'96'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Top]antı 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 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Eaporu. ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'.e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

42. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 



2 nci malddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun" teklifi ve içişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (ıS. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

X 44. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/52) (M. Meclisi S. ıSayısı : 883 ve 
883 e 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

45. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
eık madde eklenmesine dair kaımn tasarısı ve 
Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek maıdde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı orman köylerini 
kalkındırma fonu teşkili ile orman köyleri kal
kındırma kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
'tiezikeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklikler hakkında Millet Mıeclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla-
rmdan 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ek) ; (C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972, 
1.11.1972, 4 . 6 . 1 9 7 3 ) 

46. — Millet Meclisi İdare Âmirleri, Bilecik 
Milletvekili Mehmet Ergül ile Muğla Milletvekili 
İzzet Oktay'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
143 ncü maddesinin değiştirilmesine dair teklif
leri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/868) (S. 
Sayısı : 901) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

V 
1KÎ 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, İçişleri, 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 İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'ş^r üyeden kurulu 48 No. lu 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) 
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X i - Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaoıoğlu'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 Ea-
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 
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 Hamameıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'ııin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kuru]u 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 kanun 
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 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunıma, 
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 
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 bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna 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 cetveller
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, 
110'a 1 nci ek ve 110'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 . 6 . 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 içişleri, 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 : 670 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 kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'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 .1971 , 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 Komisyonu 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 içişleri, 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 . 12 . 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 : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'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 içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 1 2 . 1972) 
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26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
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(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve | 
27 . 12 . 1972) 

27. — KıııMareıli Milletvekili Mehmet Atagün'-
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) (ıS. 
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'nm 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 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
în 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı 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 l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyiınoğlu 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 ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Seılâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci 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, öilt 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 tarihleri : 
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 siciliîne 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 nci 
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 Memurları 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 raporu (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 
İçişleri, 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. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
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 Milljeitvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd 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 Demirel 
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 inşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarîhi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 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, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Bieer'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'er üye saçile-
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
rılmasına 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 : 852) (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. — İzmir Millıeıtvefkiili Şükrü Akkan'ıın, 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. — Reşatoğlu, 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 Malîye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkımdaki 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 
Halamda Krallık Hükümeti arasımda Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kamun 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 
yaibaneı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kamumun 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 MiHetlerariası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı t 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 
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61. — istanbul Esentepie Emekli Subayevleri 
35 'blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suma '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 istanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, izmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'mım, 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 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz' 
ve 71 arkadaşımın, Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kımdaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili ismet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, içel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Milli Eğitim, Maliye, içiş
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 ı 
7 . 5 . 1973) 
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66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 neu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 1 1 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

72. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 

* İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973) 

74. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve İşleyişi, Görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 
üyeden kurulu 114 No, lu Geçici Komisyon ra
poru (1/831) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973) 

75. —Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
fa Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

76. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 77. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

78. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanımış bulunan Küljtür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
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tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

80. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm 22.11.1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
ncıi maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân konıisyonla-
ırı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 
(Dağıt tarihi : 4 . 6.1973) 

X 81. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-

masınm yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/695) 
(S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

X 82. — Üniversite Personel kanunu tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı ; 
903) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1973) 

83. — Bursa Milletvekili Bar] as Küntay ve 
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân 
komisyonları raporları (2/812) (S. Sayısı : 
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

•MHMBB 

(Millet Meclisi 124 ncü Birleşim) 


