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rTANAK ÖZETİ I. - GEÇEN TU 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı İlhami Sancar'm dönüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ın, 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in dönüşüne kadar, Millî 
Eğitim Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Sabahat
tin Özbek'in ve 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülkcıı'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına Başbakan Naim Talû'nun vekillik 
etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bil gisine sunuldu. 

Yazılı sorular 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinin su soru
nuna dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1650) 

2. — Erzurum Milletvekili Rasim Cin is
li'nin, Basında çıkan Cerrahpaşa Göz . Kliniği 
ile ilgili haberlere dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/1651) 

'). — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzunerln, 
Ti'al)zonspor - Gençlerbirliği futbol maçına 
dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve Spor ve 
İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1652) 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde verilen ikrami
yelerin 9 aylık maaş farklarına mahsup edilme
sinin nedenlerine dair yazılı soru Önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1653) 

5. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Do
lun'un, Türk Silâhlı kuvvetlerinin yıllık orta
lama yedek subay ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1654) 

(i. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Amerika'da suikasta uğrayan Başkonsolos Meh
met Baydar ile Yardımcısı Bahadır Demir hak-

(Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı 
ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm Tarım 
ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili İlhami 
Ertem'in Tarım Reformu kanun teklifleri 
(1/655, 2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) nin mad
deleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

12 . 6 . 197.') Salı günü saat .15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 21, 00'dc son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 

Abdulkadir Kermooğlu Sadi Binay 
Kâtip 

Kütahya 
Mehmet Er soy 

kında görülen, davaya dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1655) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
borçlanmak suretiyle emekliye ayrılmak isteyen 
işçilerin müracaatlarının kabul edilmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1656) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, et 
sıkıntısı çekilmekte olan memleketimizde büyük 
baş hayvan ihracatının sebebine dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1657) 

9. _ Ordu Milletvekili Memdıılı Ekşi'nin, 
Ordu ilinin Akkuş ilçesinde bulunan örnek or
man işletmesinin kaldırıldığına dair yazılı soru 
önergesi. Orman Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1658) 

10. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ünye - Akkuş - Niksar karayolunun bakımına 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1659) 

11. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in, 
Aydın ili üreticilerinin ekonomik sıkıntılarına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1660) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Bulgaristan'da yaşıyan Türklere karşı 

SORULAR 
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yapılan işkence iddialarına dair yazılı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1661) 

13. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul Vakıflar İdaresi ile gecekondu sakin
leri arasında yapılan anlaşmaya dair yazılı so-

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ' 

in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/903) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) . 

Raporlar 
2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-

tay'ın, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra ek-
lenme&inie dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (IS. Sayısı : 906) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) (GÜNDE
ME) 

IV. • (BAŞKANLIK CİVANININ i 

1. — \t çişleri Bakanı [Mukadder löztekin'in; 
Mardin tUnde mıcöld \gün \vukubulan iölaylar 
üıdkkında \gündem dışı \demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Mar
din olayları üzerinde Sayın İçişleri Bakanı Ge
nel Kurula trilıgd arz edeceklerdir. 

Buyurun Sayın Mukadder Öztekin. 

12 . 6 , 1973 O : 1 

ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1662) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Dolmabahçe - Çırağan yolundaki kanalizasyon 
inşaatına dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1663) 

(KAĞITLAR 

3. — Eskişehir milletvekilleri Orhan Oğuz, 
Seyfii Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973) (GÜNDE
ME) 

4. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/846) (S. Sayısı : 908) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

••-

ENEL (KURULA (SUNUŞLARI 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE
KİN (G. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Dün Mardin llimizlde arka arkaya cereyan 
edip, 12 vatandaşımızın ölümü ve 5 vatandaşı
mızın da yaralanması ile sonuçlanan iki mües
sif olay hakkında ilk bilgilere göre sizlere acık-

II. — iGELEN 

BİRİNCİ OTURUM 

AçilmalSaati : 15,00 

BAŞKAN >: !Ba§lkanv©Mli IFikrat tfurhangil 

KÂTİPLER : Şaıdi (Binay »(Bilecik), (MDetaıet Ersoy! (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz var'dır. 
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lamada bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Dün, Kızıltepe halkından olup aynı ilçede 
Ihâkim stajyerliği yaparken 7 . 6 . 1973 günü 
vefat eden Emin Gergez'in ailesine başsıağlığm-
da bulunmak üzene iki taksi ile evine giden ay
nı ilçe halkından bir grubun, orada karşılaştık
ları diğer bir grupla tartışmaya giriştikleri 
ve ev sahibinin bütün gayretlerine rağmen ön
lenemeyen tartışmanın silâhlı çatışmaya dönüş
mesi sonucu; Kızıltepe Bd.ediye Başkanı Ab
durrahman Kâhraman'm aile ve yakınlarından 
Ömer Kahraman, Aıbdo Er, Hüseyin Er, Abdül-
lalh Erkek, Ramazan Menteş, Hasan Eren ile; 
aynı ilçede 19 Nisan 197o günü uğradığı si
lâhlı tecavüz sonucu hayatını kaybeden Mardin 
Milletvekili Abdürrahim Türk'ün aile ve yakın
larından Tahir Erdem, Ozan Türk, Abdurrah-
man Erdem ve Şehmuz (Özkan'ın öldükleri ve 
[Belediye Başkanı Abdurrahman Kahraman ile 
B>eşir Geigez, Hatice Kaçan, Musa Erkek ve Ti
mur Türk adlarındaki vatandaşlarımızın ya
ralanarak hastaneye kaldırıldıkları, olay yerine 
yetişen zabıta tarafından iki mavzer ile yedi 
adet tabancanın ele geçirildiği, 

Öte yandan, bu olay üzerine Mardin İli 
Derik İlçesine bağlı Adlı .Köyü mezrası Yu
karı Menteşe mevkiinde aynı günün gecesi cere
yan eden ikinci olayda da; yine Abdürrahim 
Türk'ün, yakınları ile Kızıltepe Belediye Başka
nı Abdurrahman Kalınaman'ın yakınları arasın
da çıkan silâhlı çatışma sonucunda 18 yaşın
daki Mehmet Temel ile 12 yaşındaki Sino adlı 
bir çocuğun öldükleri öğrenilmiştir. 

Her iki olaya da güvenlik kuvvetlerince- der
hal müdâhale edilmiş; olayların önlenmesi ve 
tekerrürüne mâni olunması için her türlü ted
bir alınmış ve yetkili adlî makamlar kovuştur
maya başlamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. ı— İmar Lve llskân \Bakanı $1 elime t Nebil 
Oktay'ın; \Kmjseri'nin tfneesu nicesinde >vwkua ge
len mi âfeti konusunda gündem dışı demeci. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ MEHMET NE
BİL OKTAY (iSiirt) — lııcesu'daki sel felâketi 
üzerinde söz istiyorum. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) 
dim, ben de söz istedim. 

Efen-

B AŞK AN — Söz vermiyorum efendim. Hü
kümete söz veriyorum; Genel Kurula arz edi
yorlar. Sizinle beraber çok arkadaşımız s>Öz is
tedi. 

Sayın Neibil Oktay, lııcesu'daki sel felâketi 
üzerinde1 Gene1! Kurula bilgi arz etmek üzere 
buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKAN t MEHMET NE
BİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan değerli 
arkadaşlarım; 

J)ün sa.aıt 16,00 raddelerinde,.Kayseri'ııiin İn
cesu İlçesinde doğu ve güneyden gelen seller 
bu ilçemizdeki dört mahalleyi kısmen tesiri al
tına almıştır. Belediye Reisi ve Âfet İşleri Ge
ne 1 Müdürü ile bundan yarım saat evvel yap
tığım konuşmada; 100 kadar konutun ve 40 ka
dar dükkânını sele mâruz kaldığı; bu itibarla, 
13,00 haberler bültenimde verilen 200 raikaımınm 
hakikatlere uymadığı anlaşılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, olay dün saat 17,45 
•smalarınd-a Bakanlığıma intikal etmiş ve inti
kal ettikten hemen yarım saat sonra Âfet İş
leri Genel Müdürünün .Başkanlığındaki bir he-
ycjt derhal olay mahalline gönderilu iniştir. J3,00 
haberler bülteninde; «Ibir kadının boğulduğu» 
şeklinde1 malûmat verilmiş olmasına rağmen, 
ıgene yarını saat evvel yaptığım konuşmada; 
58 yaşlarındaki bir kadının, boğulmadan de
ğil; beyin kanaması sonucu vefat ettiği anla
şılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, olaydan hemen sonra 
hadise mahalline gideni Bakanlığıma ait heyet 
derhal âcil tedbirleri almış ve ilk olarak Ba
kanlığımdan, hadise mahalline 20 bin liralık 
âcil yardım yapılmıştır. Bunun dışında, yine 11 
İmar Müdürlüğümüz vasıtasıyle Kayseri'den iki 
günlük yiyecek ihtiyacı derhal hadise mahal-

. lıne sevk edilllmiiştlir. Bugün •saat 14,00'te hadisle 
mahalline 2 ton peynir, 5 ton un ve 2 ton bak
liyatın şevki temin edilmiş ve ayrıca Kızılay'la 
yapılan temaslar sonucu buraya 100 battaniye, 
100 kişiyi giyindirecek eşya ve 50 kadar çadı
rın da, şevki derhal temin edilmiştir. 

Hadise mahallinde; İller Bankasına, Kara
yollarına, Devlet Su İşlerime ve Topraksu'ya ait 
motopomplar derhal sevk edilmiş ve vaka ma
hallindeki suların çekilmesi faaliyetine bu ekip
ler süratle girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, olayın sebebi; kana
lın kâfi kaıpasiteye sabjbolamamasıdır. Her ne 
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"kadar bu kanal 500 yıldaki bir âfet ihtimaline 
'göre* yapılmışsa da, maalesef hesaplarda bir 
yanılma olduğu anlaşılmaktadır. Hemen ifade 
edeyim ki, Hükiimotimiz bundan böyle vukuu 
.muhtemel sellere karşı âcil, köklü tedbirler 
alma hareketine başlamış ve ilk olarak hadise 
'mahalline Devlet Su İşlerine ait iki teknik he
yeti görevlendirerek göndermiştir. 

Hasar tespitleri yapılmaktadır. Suların çe
kilmesi henüz tamamlanmamıştır. Sular çekil
dikten ve hasar tespitinde kesin sonuca ulaşıl-
dıktan-sonra konut hususunda alacağımız ted-
Ibirler de belli olacaktır. 

Yüce Heeytinize malûmaten arz eder, say
gılar sunarım. 

'TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, 36 nfti madde hakkındaki talebimiz dün
den beri devam etmektedir. 

3. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm; 
Emekli Sandığı Kanununa bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/796, 4/401) 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural'm bir önerge
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(çalışan kadınlara 20 yılda emeklilik hakkı 
tanınmasına dair) kanun teklifim üzerinden 4 
ay geçmiştir. Hâlâ Genel Kurul gündemine 
girmemiştir. 

Adı geçen kanun teklifimin gündeme alın
masını arz ve talep ederim. 

Ankara 
Suna Tim»l 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural tarafından 
Başkanlığımıza verilen bir önerge ile; 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanunun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesine mütedair kanun teklifinin; 
komisyonda süresi içinde ikmâl edilmediği; bu 
sebeple, komisyonda müzakere edilmeksizin gün
deme alınması hususu talep olunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

4. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in; 
İçel İli adının Mersin olarak değiştirilmesi lıak-

— 5 

kındaki kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergesi, (2/854, 4/402) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner'in bir 
. önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçel İli adının Mersin olarak değiştirilmesini 

öngören kanun teklifim; 2/854 sıra numarasıyle 
İçişleri Komisyonuna 28 . 3 . 1973 tarihinde 
havale edilmiş bulunmaktadır. 

Üzerinden 45 günden fazla bir zaman geç
tiği halde söz konusu kanun teklifim İçişleri 
Komisyonunda görüşülmemiştir. 

Bu nedenle; İçtüzüğün 36 nci maddesi gere
ğince söz konusu kanun teklifimin Meclis Gün
demine alınmasını öneriyorum. 

Önergemi ayrıca sözlü olarak da açıklamak 
istiyorum. 

Gereğini diler, saygılar sunarım. 
İçel 

Turhan Özgün er 

BAŞKAN —: Buyurun sayın Özgün er. 

TURHAN ÖZGÜNER (İc/el) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım ; 

İçel İli adının Mersin olarak değiştirilmesini 
öneren bir kanun teklifini aylar evvel Meclis 
Başkanlığına havale ettim ve keza kanun tek
lifim Meclis Başkanlığı vasıtasıyle 28 . 3 . 1973 
tarih, 2/854 sıra numarası ile de bundan iki ayı 
aşkın bir zaman evvel İçişleri Komisyonuna. 
gönderilmiş idi. 

Arkadaşlarım, o günden bu yana 45 günlük 
bir zamanı da geçirmiş olmasına rağmen kanun 
teklifim, İçtüzüğün 36 nci maddesi tatbik edil
mediğinden görüşülememiş olduğu için; aynı 
madde gereğince, bu teklifimin bugün günde
me alınmasını değerli oylarınızla temin etmenizi 
rica için söz aldım. 

Arkadaşlarım, benim teklifim bir an a.madde 
ve iki yürütme maddesinden ibarettir. Anamad-
de; «İçel İli adının Mersin olarak değiştirilme
si» biçimindedir. Benim bu teklifime değerli 
arkadaşlarınım bâzıları da katıldı. Görüşülmesi 
bahis mevzuu olduğu gündeme alındığı ve ive
dilik öngörüldüğü zaman bunun gerekçeleri
ni de izah ederken şüphesiz, arkadaşlarımın da 
bana katılacaklarını ümit etmekteyim. . 

Arkadaşlarım, bu teklifimizde biz, İçel adı
nın Mersin olarak değiştirilmesinden ibaret bir 
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Öneri getiriyoruz. Kahramanlık iddiasında deği
liz. Yiğitlik iddiasında değiliz. Esasen kahra
manlık ve yiğitlik Çukurova'nın tabiatında ve 
tarihinde mevcuttur. Bu sebeple, teklifimiz sa
dece, Mersin adının gerçek adın getirilmesini 
rica etmekten ibarettir. 

Şimdi değerli oylarınıza bir ışık tutabilmek 
için gerekçeden çok ufak pasajlar nakletmekle 
yetineceğim. 

Arkadaşlarım, 7 ilçeden oluşan İçel ilinin 
merkez ilçesi Mersin'dir. Mersin ilçesinin dışın
daki diğer ilçeler; Tarsus, Erdemli, Silifke, Gül
nar, Mut ve Anamur halkının hemen tamarr^ 
kendisini bu merkez ilçenin adı ile tanımlamak
tadır. İçel ili sınırları dışında; örneğin bir Gül-
ııarlı, Mutlu, Erdemli ya da Anamurlunun; ne
reli olduğu sorulduğunda kendilerinin Mersinli 
olduklarını söyledikleri görülmektedir. Bu kişi
lerin kendilerini İçelli olarak tanımladıklarına 
rastlama olanağı hemen hemen yoktur. Esasen 
kendisini İçelli olarak tanımlayan bir kimseye 
çok kez, «İçel neresidir?» suali sorulmaktadır. 

Türkiye'de merkez ilçesinin adı ile tanımlan
mayan yalnızca birkaç tane il kalmıştır; bunlar
dan bir tanesi de İçel'dir. Komşu il Adana'nın 
eski adı Seyhan idi. Bu ilin adı Adana olarak 
değiştirilirken bir kısım muhalefet olmuş; sa
kıncalar ileri sürülmüş; ancak tanımlamadaki 
zorluğun ağırlığı ve kamuoyunun etkisi karşısın
da «Seyhan» adı yerine «Adana» adı benimsen
miştir. «İçel» adının da «Mersin» olarak değiş
tirilmesi konusunda bütün ilçeleri kapsayan ka
muoyu gerçekten oluşmuş ve artık etkisini du-
yıırm aya başlamıştır. 

Bu kanun teklifini bu sebeple getirmiş ol
maktayım. Arkadaşlarım, buna katılmanızı ve 
İçel'in gerçek adı olan Mersin'e kavuşmasına im
kân sağlamanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner tarafın
dan verilen kanun teklifi ile İçel vilâyet isminin 
Mersin olarak değiştirilmesi istenmiş, Komisyon 
süresi içinde tasarıyı Genel Kurula indirmemiş-
tir. 

Sayın Özgüner gerekçeyi izah ettiler. 
Gündeme alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz edeceğim. Gündeme alınmasını kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 
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5. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'm; çiftçi ve köylerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitiendirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/858, 4/403) 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çiftçi borçlarının 10 yıl taksite bağlanması

na dair kanun teklifimiz, ilgili komisyona hava
le edilmiş; ancak aradan 45 gün geçtiği halde 
bugüne kadar görüşülmesi yapılmamıştır. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasını arz ederim. 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
buyurunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

14 Nisan 1973 tarihinde bendeniz Millet Mec
lisi Başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun tavsibini almak suretiyle bir kanun tek
lifi getirdim. 

Teklifimin özeti : Türkiye'de 25 milyon Türk 
köylüsünü ilgilendiren, fakir Türk köylüsünü il
gilendiren ve tarım borçlarıyle ilgili; bir kısmı
nın taksite bağlanması, bir kısmının da af edil
mesini kapsayan bir kanun teklifi idi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Aleyhinde olanlar biraz sonra oylariyle kimin 
Türk köylüsünün yanında olduğunu, kimin faki
rin yanında olduğunu gösterecek, öbürü belli 
olacak... (A. P. sıralarından gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bu 
. söylediğni ispat et. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — İstismarcı 
sende... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Rahatsız olmayın, telâşlanmayın. Neden telâşla
nıyorsunuz? Bendeniz bir kanun teklifi getir
dim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Önergenizi... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

; Teklifi özetliyorum: Beğenirseniz Türk köylü-
; süne uygun bulursanız gündeme aldırırsınız, bu-
j rada görüşürüz. Beğenmezseniz, bunu da in-
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kâr ederseniz reddedersiniz; görüşünüzü Türk I 
köylüsüne tescil ettirirsiniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Bir yıl-
dır neredesiniz? Neye gelmiyorsunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, kanun teklifimin mahi- I 
yeti... (A. P. ve O. G. P. sıralarından gürültü
ler.) I 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Gen-
gizhan, İş Bankası sizin yanınızda idi, köylü 
de bizim yanımızdadır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Sayın Başkanını... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz; devam 
buyurunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Müdahale etmiyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Siz de lütfen, önergenizin ni
çin gündeme alınması gerektiğini Genel Kurula I 
izah ediniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Hay hay. 

25 000 liraya kadar olan köylü ve çiftçi borç
larının 10 yıl süre ile eşit taksite bağlanması 
ki, anamadde budur; 500 liraya kadar olan I 
borçların da (bugüne kadar ödeyemeyenler, 
bunda acze düşenler 1 200 000 aile olduğu için) 
af edilmesi mahiyetinde idi. Ayrıca; icra mas
rafları, faizler, vesair banka masraflarının da 
bertaraf edilmesi mahiyetini taşır. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu teklifi verdik- I 
ten sonra 1,5 - 2 aylık süre içinde Ankara'nın 
200 köyünü gezdim. Gördüğüm manzara; tekli- I 
fin gerçekten çok yerinde olduğunu, hattâ Bü
yük Meclisler tarafından bu borçluların ihmal 
edilmiş olduğunu rahatlıkla gösterdi. Çünkü, 
geçen yıl köylümüzün çoğu gübreyi zamanında 
bulamadığı, parası olup ta alamadığı için, güb- I 
resiz ekim yapmıştı. Geçen kış; gönensiz, kar- I 
sız geçtiği için bir kuraklık tehlikesi mevcut- I 
tu r ; ekim masraflı olmuş, verilen taban fiyat 
kifayetsiz gelmiştir : Köylü tymdan dolayı şi
kâyetçidir. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Onu 
siz tayin ettiniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Tayin edenler belli olacak. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) | 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — İşte bura
da... (Elindeki gazeteyi göstererek) Şimdi çıkı
yorum kürsüye. 

BAŞKAN — Sayın. Cengizhan Yorulmaz, 
lütfen, Genel Kuruldan bir kimseye hitap et
meyiniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Sayın Başkan müdahaleye mâni olun, ben ce
vap vermek durumunda kalmayayım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, öner
genizin Genel Kurula gelme sebebini izah edi
niz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, ben 15 gün evvel Çan
kaya'nın bir köyüne gittim, gezdim. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Hep 
köydesiniz zaten. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Evet, hep köydeyim; gidin, sizi de bekliyorlar; 
geldiğiniz gün sizi de bekliyorlar köylere... .(A. 
P. sıralarından gürültüler, «Köylü bizden ya
na» sesleri.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Mec
lise gelmiyorsunuz ama. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen muhterem 'ar
kadaşlarım. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
öyle olacak. (A. P. sıralarından, «Köylü bizim 
yanımızda» sesleri.) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Görürsünüz onu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisin çalışmasını inkitaa uğratıyorsunuz. Güzel 
güzel görüşelim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Hem, de bilenmiş bekliyor Türk Milleti, Türk 
köylüsü; budayacak, onu da bilesiniz. (A. P. 
sıralarından gürültüler, «Yok yahu» sesleri, 
gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Tamam, tamam. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

Efendim, gittiğim köyde gördüğüm manzara 
şudur : Otomobille köye girerken, köy camii-
nin önündeki 4 kişiden 3 ünün kaçtığını gör
düm. Tek kalan kişi yanımıza geldi; köy ima
mı imiş. «Bu giden arkadaşlar bizden mi kaçı
yorlar?» dedim. «Hayır bey; araba ile gelen, 
bankanın, kooperatifin haciz memurudur, diye 
sizden kaçtılar» dedi. Bu bir vakıadır. Gittiği-
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niz zaman kaçanları göreceksiniz; sizi kaçıran
ları* da göreceksiniz. (A. P. sıralarından «Haydi 
canım sende» sesleri.) 

Bu itibarla, gerçekten yoksulluğa bürün
müş köylü, borca boğulmuş köylü, aldığı 5 000 
lira borcu 10 000 liraya çıkmış olan köylü böy
lesine 'bir teklifi beklemektedir. (A. P. sırala
rından «İktidarda iken neye yapmadınız » ses
leri.) 

Şimdi iktidar İD en. olsaydım, bu suali ben si
ze sorardım. 

Şu arz ettiğim, gerçekler karşısında; ibade
te saygılı olanlar bu teklifin çıkmasında yar
dımcı olacaklardır; köylüyü, çiftçiyi sevenler 
bu teklifin çıkmasında yardımcı olacaklardır; 
Cumhuriyetin 50 nci yılını sevenler bu teklifin 
çıkmasında yardımcı olacaklardır; köylüyü 
«Milletimizin efendisi» olarak ilân eden Büyük 
Atatürk'ü sevenler bu teklifin yanında olacak
lardı ı\ 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — İstis
marda çok İleri gittin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
25 milyon Türk köylüsünü ilgilendiren, ve ger
çekten büyük bir ıstırap içerisinde bulunan 
Türk köylüsünü bu borçtan kurtarmak isteyen
ler bugün oylarıyle hu teklifin yanında olacak; 
olmayanlar bu teklifi karşılayacaklardır. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» isesFJerii.)* 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 
Ataöv, buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ata
türk 'ü şovenler' Atatürk'ün yolundan, giderler, 
ayrılmazlar; o kadar.. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Saym Başkan, böyle aleyhte söz vermek vâki 
oldu mu şimdiye kadar? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devanda) — 
Komisyon Başkanı yok mu efendim? 

BAŞKAN — Siz buyurunuz oturunuz efen
dim ; siz buyurunuz oturunuz Sayın Salnp Hi-
e erimez. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Komisyon Başkanı 'konuşur. 

BAŞKAN — Siz 'beyan ettiniz, aleyhinde de 
konuşacaklar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Öğreneceksi
niz 'burada kimlerin konuşacağını. Burada yal
nız önerge verip de, Komisyon toplantısına git
mem ey i... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, çok rica ederim 
önergenin aleyhinde... 

IHHAN ATAÖV (Antalya) — öğreneceksi
niz. 

BAŞKAN — Size değil bana hitabettiler; 
siz önergenin aleyhinde 'buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarını, dikkat ederseniz Haziran ayının ba-
ışından heri muhalefet; araştırma, soruşturma 
önergeleri, kanun teklifleri ile ve köyruniün, 
Türk vatandaşının hamiliğinin yegâne mümessi
li olarak huzurunuzda .bulunuyorlar.. Bu kanun
ların çıkmayacağını, çıkamayacağını onlar da 
bilirler; ama seçim yaklaştığı zaman âdetleridir 

"(muhalefetteyken) köylünün 'çarığını öperler; 
d'ktldar oldukları zaman da onun. sırtına biner
ler : Bunu da köylü 'bilir. 

•FUAT AZMÎOGLU (Kütahya) — Gerçek
tir bu. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunu da köy
lü bilir. 

Şimdi bahsedilen kanun tasarısına ait ha
zırlıklar yapılmış; Geçici Komi'syon kurulmuş, 
Geçici Komisyonun Başkanlığına Süleyman 
Çağlar Bey getirilmiş, Hükümetle bu mesele ko
nuşulmuş, tedbirleri alınmış, itedibirleri uygula
maya geçilmiş. Bunlar taelli; ama belli olma
yan Ibir şey var : Bunları, bu Meclise devam 
edenler biliyor, devanı etmeyenler 'bilmiyor; 
»bilmeyenler, bilmediklerini de istirmar ederek 
ımillete aktarmak suretiyle 14 Ekimden medet 
bekliyorlar. 

Kanunları Meclisler çıkarır, taunların icrası
nı hükümetler yapar. Meclis çalışırken; Türk 
Milletinin verdiği paraları Çankaya'nın köyle
rinde har vurup harman savurmazsmız, (mille
tin verdiği reylere ihanet etmezsiniz; gelirsiniz 
(bu kürsüde milletin hakkını savunursunuz. On
dan sonra, (burada aldığınız maaşların bedelini 
ödeyip de tatile girdiğiniz baman köylünün içe
risine girersiniz. 

Ne olmuş? Çankaya'nın 'köyüne gitmişler, 
orada, «Gelen arataa 'banka arataasıdır» demiş-

| 1er. 
Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin 

; ıbanka arabası işte burada... (ıSon Havadis Ga-
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zetesini göstererek) işte burada Cumhuriyet j 
Halk Partisinin banka arahası... Atatürk'ün mi
rasına el atıp, İş Bankasındaki hisselerine da
yanarak Cumihuriyet Halk Partisi üyelerini bu
raya yerleş'tirip, iş 'Bankasının resmî arabaları
na Halk Partisinin yöneticilerini koyarak Ana
dolu'da gezip vatandaşları .kandırma kervanla
rına giren (numaralarıyle) İş Bankasının yöne
ticileri işte burada... (C. İT. P. sıralarından «tek
lifle ne ilgisi var» sesleri gürültüler.) İşte bu
rada... 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) —.Sa
yın Başkan rahatladınız mı?.. Neler söylettiniz, 
rahatladınız m i l . Rahatsınız. Bunun için mi 
söz verdiniz? 

AHMET SAKİP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
îş Bankası mı teklifi veren? (C. H. P. sırala
rından müdahaleler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) —"Evet, evet... 
İş Bankası, 'banka a'abaları... (C. H. P. sırala-
ırmdan ıgürültüler) Eğer Türk 'köylüsü banka 
arabalarından korkmağa başlamışsa; bu şekil
de gayrımesru kullanılan arabalar sebebiyle 
korkmağa başladı. Bunu bileceksiniz... 

CENalZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bu 
muydu bizim kanun teklifimiz Sayın Başkan?.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhalefet 
[görevi demek, yapılmayacak şeyleri rey avcı
lığı için bu kürsüye getirmek demek değildir. 
Muhalefet görevi demek; 'kanunların çıkmasın
da, milletin muhalefete gösterdiği teveccüh nis
petinde kanuna yapımına katkıda 'bulunması 
demektir; Millet Meclisinin çalışmasına katıl
ması demektir. Hepiniz bu Meclisi terkedip gi
deceksiniz, köy köy seçim nutukları çekeceksi
niz, arada beş dakika geldiğiniz zaman da buu
tları söyleyerek milleti kandıracaksınız. 

AHMET IS AKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
Telâşa mı düştünüz ? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu millet 
sizi senelerdir, yarım asırdır biliyor, sizi çok 
imtihan etti, her seferinde sınıfta bıraktı. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
ıSenin Genel Başkanını?.. 

İH^AN ATAÖV -(Devamla) — «iz bu mil-
ıletten artık not alamayacağınızı "hâlâ öğrenme
diniz mi? (A. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri) | 

AHMET SAKIP HtÇERİMEZ (Ankara) — 
JKaraoğlan geliyor... } 

J İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
/arkadaşlarım... 

AHMET BAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Karaoğlan >gelİ3^or... 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Bir 
de sen kendi dosyanı göster. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın (Baş
kan, aııuMerem arkadaşlarım, iktidar tarafın
dan, Hükümet tarafından tedbiri alınmış olan 
bir kanun teklifini zamansız olarak ortaya ko
yup, bunu istismar eden zihniyete müsaade et
meyeceksiniz. Türk milletinin beklediği reform 
kanunlarını çıkaracağız, Meclis tatile girinceye 
kadar milletimiz için lüzumlu olan diğer ka
nunları da çıkaracağız. 

Kim çıkaracak! İktidara mensup olan ka
natlar çıkaracak; kim çıkaracak? samimiyet
le, hüsnüniyetle bu milleti hizmet vait eden 
milletin ıgerçek temsilcileri çıkaracak. Kim 
sabote edecek? Vazifesini terk edip de, vatan 
sathında milleti birbirine katmak isteyenler bu
rada kanun çıkaramayacaklar. Ancak ve ancak 
millî iradenin arzu ettiği kanunlar çıkacaktır. Bu
nu böyle bildiğimiz için, bunu böyle gördüğü
müz için, bunu böyle çıkarmaya karar verdiği
min için; rey istismarcılarına, milleti bölmek is
teyenlere, Meclisi çalıştırmak istemeyenlere, 
Parlâmento düşmanlarına, Parlâmento içi, Par
lâmento dışı Parlâmento düşmanlarına silâh 
verenlere fırsat vermeyeceğiz ve yüce Meclisi.. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Çift
çi borçlarını affetmiyorsunuz demek? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Milletin iste
diği reformları çıkarmak için vazife görmeye 
devam edeceğiz. Bu takriri reddediniz sevgili 
arkadaşlarım. 

Saygılar sunuyorum. (A. . P . sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Namus
lu insaniarsanuz sözünüzü ispat edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz ta
rafından; çiftçi borçlarının 10 yıl taksite 
'bağlanması hakkındaki kanun teklifinin, ko
misyonda süresi içinde (görüşülmediği ve bu se-

| beble görüşmesiz olarak gündeme alınması 
teklif olunmaktadır. 

Önerge sahibi izah etti, takririn aleyhinde 
j Sayın Ataöv konuştu. 
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Oylarınıza arz ediyorum. Öncrıgeııiu günde
me alınması hususunu kabul -buyuranlar lüt
fen işaret etsinler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

'OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Adalet Partisi oylariyle kabul edilmediğini 
tescil için bunu söylüyorum.. Bir de Cumhuri
yetçi Güven Partililerin.. 

UUAT AZMÎOĞLIT (Kütahya) — 50 sene
dir (köylünün sırtındasınız. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toprak ve Tarım, Reforma kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın 
Tarım ve Topretk Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu hamın teklifle
ri ve Anayasa, Adalet, Ticuret, İçişi eri, İmar ve 
İskân. Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er •uyedin kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 
2/569, 2/690) (S. Sayısı : 869) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu 
Kanım tasarısının müzakeresine devam ediyo
ruz. 

41 nei maddenin müzakeresine gelmiş bulu
nuyoruz. 41 nei maddeyi okutuyorum. 

Borç senetleri ve faiz : 

Madde 41. —• Takside bağlanacak miktar
lar için hak sahiplerine Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca iada yazılı yüzde altı 
faizli borç senetleri verilir. 

Borç senedi faizleri her türlü vergi, harç ve 
resimden mualftır. 

BAŞKAN — Sayın Baran ve Komisyonun 
önerisi vardır, bu sebeble müzakereye vazedi
yorum. 

iSaym Bahri Bağdaş, Grup adına buyuru
nuz. 

D . P . GRUBU ADİNA BAHRİ BAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan.. (Bazı C . H . P'li 
milletvekilleri salondan çıkarlarken A . P . sı
ralarından «Güle gülo nereye?1!» sesleri) 

BAŞKAN — Ook rica edeceğim efendim, 
çok rica edeceğim... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — 5 ki
şi nöbetçi bırakıp ^gidiyorlar. (A . P . sırala
rından «nereye, nereye?» sesleri) 

(1) ^~ 869 #. Sayılı basmayazı 9 . 5 . 1973 
tarihli 106 rıcı 'Birleşim Tutanağının sonuna ek
lidir. 

FUAT AZMİOĞLÜ (Kütahya) — Görsün 
millet bunları Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ha'tibi kürsüye davet ettim.. 
izannederim. Genel Kurulda bâzı sözleri siöyle-
me arzusunda olanlar söylediler, müzakeremi
ze devam edelim. 

Buyurunuz efendim. 

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

Toprak ve tarım reformu konusunda Parti
miz hiç bir ard düşüncenin içinde olmayıp; 
ıhiç bir engelleme politikasını gütmeyip, sade
ce, .Partimiz programını toprak ve tarım re-
ıformu münasebetiyle müdafaa ve görüşlerimizi 
Yüce Meclislere arz etmek maksadını gütmek
tedir. Bâz inanıyoruz ki, getirilen bu tasarı eko
nominin, ilmin, gelişen teknolojinin gerçekleri
ne ters düşmektedir. O bakımdan Yüce Mec
lisi elimizden geldiği kadar ikaz etmek ve bir 
ölçüde de, bu konudaki görüşlerimizi hem mad
delerin müzakeresi, hem de verdiğimiz önerge
lerle dile getirmek istiyoruz. Bu da bizim tabiî 
hakkımızdır. 

Hemen şunu belirtelim ki, Partimiz sağcı 
bir partidir, Partimiz özel sektörcü bir parti
dir, Partimiz tapucu bir partidir , Partimiz, 
«devletin; parasiyle, tapusunun geçerli olduğu 
müesseseye devlet deme1» felsefesini güden par
tidir. O bakımdan görüşlerimizle hem faşiz
min, hem komünizmin; henrdc, kökü dışarıdan 
gelen, hangi cemiyete bağlı olursa olsun) her 
türlü cereyanların kargısında olan bir partiyiz; 
milliyetçi bir partiyiz; medeniyetçi bir parti 
olduğumuzu ifade etmekle sözlerime başlıyo
rum. 

'Sayın Başkan, Üçüncü Beş Yıllık Plânın ta
nın ve toprak reformuyle ilgili olan kısmı Yüce 
Mecliste tezekkür edilirken, zamanın Hükümet 
Başkanı; «Benim Eccvit ile bu konuda anlaş-

— ©52 — 
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mam mümkün değildir» diye şu kürsüden ifa
de etmişti. ,Saym Eeevit'te buna mukabil kür
süye gelerek «Şu önümüzde müzakere ettiğimiz 
tasarıyı eğer benim Partim getirmiş olsa idi; 
(Sayın Melen beni asgariden aşırı solcu olarak 
ilân ederdi» demişti. Şimdi bununla bir haki
kati böylece vaz ettikten sonra; bu istimlâk 
konusunda Büyük Atatürk'ün görüşü ile, diğer 
bir programı okumak suretiyle bu madde üze
rindeki görüşümü açıklayacağım. 

'Bakınız Aziz Atatürk'ün, toprak inkılâbı 
üzerindeki görüş ve beyanlarına; Atatürk'ün 
IMG - 1937 senelerinde Meclis açış nutkundaki 
sözleri. «Muhterem milletvekilleri; 

Toprak konusunun bir neticeye varmasını Ka
mutayın yüce hizmetinden beklerim. Her çiftçi 
vatandaşın, ,gelirini temin edecek toprak ol
ması lâzım. Aynı zamanda büyük çiftçi ve çift
lik «alhiplenini; işlettikleri arazi genişliği, ara
zinin bulunduğu memleket bölgeleri, nüfus ke
safeti, jtoprağm verim derecesine göre sınırla
mak lâzım. Bu araziyi modern vasıtalarla iş- j 
le'tip, vatana fazla istihsal temin edilmesini tes- j 
pit etmek isterim» Bunu böylece tescil ettikten j 
sonra bir programa geçiyorum müsaadenizle. j 

ıZiraî kalkınma, madde - 43: «İktisadî kal
kınmamızda, milletimizin büyük çoğunluğunun j 
ıgeçim kaynağını teşkil eden tarımın yeri son I 
derece büyüktür. Tarım sektöründe çok fazla 1 
nüfusun bulunması, bu nüfusun büyük bir hız- j 
la artması, nüfus başına düşen gelirin az ol- j 
ması, ziraî istihsal faktörlerimin kifayetsizliği, j 
ziraî kalkınmamızın başlıca meseleleridir. Ta
rım sektöründe nüfus başına düşen geliri artır- j 
mak, toprak ünitesine...» j 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş sonuçlandırınız. • 
i 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «İsabet eden j 
verimi yükseltmek, ziraî kalkınmamızın esasını I 
teşkil etmektedir.'» \ 

Tarım Reformu - 44: «Memleketimiz ziraî I 
ı 

bölgelere ayrılarak her bölge için ilmî ve ger- j 
çeklere dayanan özel tarım programları tatbik \ 
'etmek, ziraî istihsali artıracak maliyeti düşü- J 
recek tedbirler almak ve bu suretle prodüktivi- ] 
teyi ve rantabiliteyi yükseltmek, toprağın iyi i 
işlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak, 
yeniden işletmeye açılacak toprakları süratle \ 
işletmeye hazır vaziyete getirmek, iyi tohum- 1 
luk...» 1 
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BAŞKAN — Sayın Dağdaş bitiriniz efen
dim, süreniz doldu ve aştı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum. « uygun gülbre, teknik sulama, ziraî bil-
ıgi, tarım mücadelesi gibi hizmetleri temin et
mek, bunlar için lüzumlu ekipman ve finans
manı bulmak, ziraî istihsalde istikrarı sağla
mak, sermayenin tarımdan kaçmamasını temin 
için mülkiyet emniyeti, ziraî asayiş, kadastro, 
tapulama, ziraî sigorta gibi müstahsile emniyet 
ve itimat telkin edecek her türlü tedbirleri 
almak, elde edilen mahsullerin değer fiyatına 
satışını temin etmek için pazarlama...» v.s. sa
yıyor; «.... prodüktif ve rantalbl çalışan düzen
li tarım işletmelerini teşvik etmek bu suret le 
memleketimizde tarım reformunu tahakkuk et
tirmek emelindeyiz.» 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş tamam efendim, 
orada bitti, yeni pragrafa başladınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çoktan ihtar 
ettim bağlamanızı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Toprak
landırması lüzum ve zaruretini görmekteyiz. 
Topraklandırmayı dar mânada toprak dağıtımı 
şeklinde değil; ziraî kalkınmamızı sağlayacak 
bir politikanın tümü olan tarım reformunun 
bir unsuru olarak anlıyoruz. Devlet elinde bu
lunan, verimli şekilde kullanılmayan, işlenme
yen bütün toprakları; düşük prodüktivite ile 
işlenen toprakları muayyen ölçüler üzerinde 
bulunanları, bunları verimli bir şekilde işlete
bilecek çiftçilere belli ölçüler ve şartları sağla
manın taraftarıyız.» 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, 

IBAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Düzenli 
işletmelerimizin muhafazasını ve bunlarda mül
kiyet emniyetinin korunması anaprensiplerimiz-
dendir» diyor ve burada kesiyorum ikinci defa 
söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — İkinci defaki sözünüzden de 4 
dakikayı kullandınız beyefendi, hatırlatırım. 

EBTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz,, burada madde mi 
konuşulacak, yoksa başka şey mi? Eğer madde 
konuşulacaksa.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi sa
yın hatiplerden bir hususu istirham edeceğim. 
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Beş dakika biter bitmez sözü keseceğim bura
dan. Sayın hatiplerin, Başkanlığın bu tedbirine 
ıgücen'memclerini rica ediyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın S'eyfi 
Öztürk buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 
(lEskişekir) —•• Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

iŞu ana kadar yapılan müzakereleri gözden 
»geçirirsek; bâzı hatip arkadaşların, henüz ka
nunlasın ayan tasarıya hazır damga vurarak, 
Ibu tasarıya, hakketmediği bir ismi verme ça-
/bası içinde olduklarını görürüz. Bu arada tasa
rının -aslî hüviyetini bir tarafa bırakarak; siya
sî tansiyonun yüksek olduğu secim öncesinde 
ibunu bir meta gibi kullanıp; sözüm ona, mül
kiyetin müdafii gibi görünmek istiyorlar. Reji
min müdafii olmayanlar, millet iradesine say-
ıgılı olmayanlar hiç bir zaman mülkiyetin mü
dafii olmak pozisyonunu ihraz edemezler (A. P. 
-ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, beş dakika çok kı
sa zaman. Sayın Dağdaş'.ı dinleyince şöyle ar
şivime gözattım, çekmecemden iki vesikayı çı
karttım1: Bunlar'dan bir tanesi, Sayın Balhri 
iDağdaş'm Tarım Bakanı olarak altında imzası 
bulunan bir vesika: «Şu program, bu program, 
partimizin görüşü..» Onlar bir tarafa; ama bir 
siyaset adamının mazisi hiç şüphesiz kendisi 
için bir yük teşkil etmemelidir; şeref kaynağı 
olmalıdır. Mazide söylediğinizi, inançla bu kür
sülerde ifade ettiğinizi bulgun aksine beyan
larınızla çürütürseniz; bu, fikri çürütmekten 
öteye sizin şahsiyetinizi çürütür. 

Değerli arkadaşlarını, ikinci Beş Yıllık 
Plân dokümanının altında eski Tarım Bakanı 
'Sayın Bahri Da gd aş'in da imzasını taşıyan şu 
taniM vesikayıı okuyorum : «Devletlin hüküm ve 
tasarrufunda veya özel mülkiyetinde olup, şa
hıslara (kiralaman orman ve mera hudutları 
içindeki bozuk kültür arazisinin ıslaihı ve ba
taklıkların kurutulması sonucu elde, edilen, 
belilrli bir büyüklüğün üstünde kalan v'c dü-
zerilii işletil'm'eyen şahıs arazlisiinıiın istimlâk ve
ya pazarlık, satmalınnıasıı temin edilen küttür 
arazisinin mülkiyet'inıin topraksız ve az top
raklı çiftçilere uygun şartlarla devrini müm
kün kıtan mevzuat çıkarılacak'fır:». 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bravo. 
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KEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi bu
nun unsurlaırılm, şu tasarının iecnisine baktı
ğımız zaıman maddelerinde aynen görüyoruz. 
Bu vesikanın altına, bakan olarak, imza ata
caksınız, burada, iken böyle; bu v esli kanın ge
reği olanak tasarı getirildiği zaman, da karşı
sına çıkacaksınıız. Bu iki şahsiyetli olur; ol
maz bu iş: 

FUAT AZMİOĞLU (Kuralıya) — Bakan 
olsa yine öyle söyler. 

SEYFİ ÖZTÜRK, (Deviamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ikinci konuşmamda, üçüncü ko
nuşmamda karanlık kalan noktaları aydınla
tarak devam edeceğini. 

Muhterem arkada! arı m, Atatürk'ten bahset
tiler, Atatürk'ün .19:10 - 19H7 Nutkunu söyle-
d'iler; nutuk orada kaklıı, nutkun devamı var. 
Nutkun devamı 2 Şubat 19:17 taılihlnde bir Ana
yasa değişikliği teklifi ile tecelli eder, yalnız 
nutukta kalmaz; bar Anayasa değişikliği 
var. Nedir of 1924 Anayasasının 74 ncü mad
desine eklemen bir fıkra. Bakalını ne diyor o 
fıkrada : «Çıif İçliyi toprak sahibi yapmak ve or
manları Devlet taraflından idare .etmek için is
timlâk olunacak arazi ve ormanların istimlâk 
bedel 'ferimin tediyesi sureti, mahsus kanunla 
tâyin olunur.î» 

Demek, ki, istimlâk yapılacak, bunların be
dellerinin tediyesini' mahsus kanuna bırak
mış: Biz ne yapmışız? Anayasa teminatı altına 
almıişız sekili eri nü. Kanunu malısusa değül, Ana
yasanın tem in ait ı altına almışız; böylece mil
let haklarını, m İkiye ti teminat altına alan bir 
felsefenin temsilcisi olmuşuz. 

Bu devamı ediyor, bil âhara. kanun çıkıyor 
IMVde, toprak dağıtımı yapılıyor. Bu kürsü
lerde Sayın Tarım İmkanı Bahri: i)ağda§'ıin büt
çe konuşmalarımı dinleyenilıer hatırlarlar; ik
tidarımız zamanında az topraklı veya top
raksız 1,5 milyon çiftçiye toprak dağıtımı ya
pılmıştır; bununla iftihar ettik, iftihar edi
yoruz, iftihar edeceğiz. Hangi kanuna göre ya
pı kiniştir? İşte bu Anayasa ve bunu müteakip 
çıkan kanunların ıslah edilmliş şekillerinle gö
re yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın öztiiık, lütfen bağlayı
nız. 

İSEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bunla.rın 
hepsini bii' tarafa bırakıp, kellime oyıınl&'râylle 
meydan landa bava yaratabilmek, rey toplaya-
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'bilmek için bir belli kasta nıakruıı konuşma 
cidden hafif olmaktadır. Konuştuğumuz mev
zu ciddidir. Ciddî mevzua gaynicliddî şekilde 
yaklaşnuiik, zannedelim bu kürsünün ağırlığı
na ve m i 11 o ti temsili etme hüviyetime uygun 
düşmez. 

ISaygıılar «unamm. I'kinci bölüm konuşmama 
devam edeceği:n. 

BjAŞKAX _.Huy in. Asutay, buyurun. 
BURHAXLTTİX ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Dün bir nebze arza çalıştım, bugün bu im 

Meclis zabıtlarına çivıilenıeık istiyorum. Müza
kere ettiğimiz madde 41 nei maddedir. Xe di
yor? 

«'Taksite bağlanacak miktarlar içim hak 
sahiplerine Toprak ve Tarım Müsteşarlığınca; 
ada yazılı, yüzde (i falz'lii. borç senetlerdi veri
lir.». 

Simidi, dün uzun müzakere ile 40 ncı mad
deyi kabul .etmişiz, alacağımız topraklarda ne 
kadar ücret vereceğimizi tespit 'etmişiz. Ar
ta kalan miktarı bir bono mıaııif etiyle değer-
lendirceeği'mizi bu 41 nci maddede getirmi
şiz. Pciki, şimdi bunu söylerken, a, insafına mü
racaat ettiğiım Sayın Dağdaş, söylediğiniz söz-
'leriııı 'bununla ilgisini anlamıyorum!. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Aıılarsııtı, 
aniarüııı... 

BURHAX.KTT.LX ASUTAY (Devamla) — 
Sizden. ııica ediyorum ; ben sizin Tarım Halka
na olduğunuz zamanda, (Biraz evvel Sayın 
Seyfi Öztürkun söylediği gıibii) şu Yüce kür
süden bütçemizin müzakere leritmde muhalefe
te ait kim sele riiîn topralk reformu için söyledi
ği! sözlere karşı verdiğiniz cevapları okudum, 
inceledim. .Müsaade 'ederseniz (Şurada çan
tamı var,) getireyim; onları burada, okursam, 
sizikı bu söylediğimiz sözlerden «dolayı; ilerde 
gelecefk ve zabıtları tetkik edecek olanlar; 
«A. P.'nıiin büyük ekseriyetiyle Mecliste bu
lunanı nıensupları ne kadar tahammüllüymüş, 
hangi tahammülle bu l>ağdaş'ı dilnlemliş» diye 
bizi alkışlayacaklar. 

HASAX TOSYALI (Kastamonu) — Kına
yacaklar. 

B U R H A X E T T L X ASUTAY (Devamla) — 
Yapmayın Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Beni alkış
layacaklar, beni. 
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B U R H A X E T T L X ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Dağdaş, şimdi öyle deyiniz; öyle deyi
niz. Siz buraya çııkıp; «Bu mııadde böyle. Ha
yır efendim, ada yazılı olmasın, senetler ada 
yazılı olmasın. Hani taahhüt edenler olduğu 
gibi, bonolar gibi piyasada alınıp satılsın; 
yüzde 2 ile, yüzde ,") ile. Büyük paralı insan-
lar, adı yazılı olmayan bu senetleri piyasaya 
•geçer 'akçe yapsınlar, milyoner 'olsunlar, ben 
bunu istiyorum.» deyin. «Ada yazılı' ikeliıınele-
r inlin. cılka r ılm a suni isteyiuizj 

40 ncı maddeyi kabul ettik. Lütfediniz, lüt
fediniz, lütfediniz; sizi temsil eden arkadaş
ların köyde, .kem t de söyleyemediklerimi siz bu
rada, zabıtlara tescil ettiriyorsunuz. Hem bun
ları yazan bu çocuklara yazıık, hem matbaada
ki basan arkadaşların mesaisine yazık, heım 
sarfettiğıimiz kâğıda ' yazık, kâğıda yazık. Bu 
yazıldıkları durdurunuz. Maddeler üzerinde 
durunuz. 

Madde yerindedir, lütfediniz, mesailinizi! mu
ayyen nispetlerde bitirelim. Halik için lâzım 
olanı 18 tane kanun var: Müzakereleri takibe-
den şu kadar dinleyici var; acaba benim ka
nunum ne zaman çıkacak, 506 sayılı Kamun. 
ne zaiman çıikacak diye İzleyen arkadaşlarımız 
var, onlara hizmet edimiz; lüzumsuz konuş
mayınız.. Lüzumsuz konuşmayınız, lüzumsuz 
konuşmalarınız kâğıt sarfına, beyin martin a, 
ve zaman sarfına sebeboluyor. Yazık oluyor. 
Yapmayınız, lütfediniz madde üzerinde gö
rüşünüz. 

Saygılar jmnarsnıı. 
BAŞKAX — Sayın Bahri Dağdaş, D. P. Gru-

pu adına. 

HASAX TOSYALI (Kastamonu) — Bıktıık 
şimdi antik. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bıkma, bık
ma; ben sizden bıkmadım Tosyalı. (Gülüşme-
ler)' 

BAŞ!KAX' —• Buyuran Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADIXA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın Öztürk'ün, 
altında benim imzanı bulunan vesikadan okudu
ğu kısmı, sunduğum kanun teklifimde aynen 
bulabilirsiniz. Taahhütlerime sadığını; Sadığım, 
aynen bulabilirsiniz; ama Hükümetin sevkettiği' 
mdadelerde onlar, yoktu. Müzakereleri takip et
selerdi, bilirlerdi. Ben o zaman Komisyon Baş-

http://BURHAX.KTT.LX
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kanına «Bunu buradan aktarmışsın; ama tatbik 
edemiyeceksin.» dedim. Tamam mı? O zaman 
altına imza attığım oradaki madde ile aynen 
mevcuttur. Biz böyle dürüst adamlarız. 

İSMET SEZGİN (Aydın)! — Şeyhin kerame
ti kendinden menkûl. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Dahasını 
söyleyeyim... Biraz evvel okuduğum; dünyada 
canım kadar sevdiğim AP'nin Toprak ve Tarım 
Reformu görüşüydü; ilmî bir görüştü o. O görü
şün ışığı altında da şu kanun teklifimi, hazır
ladım. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Canım 
bırakıp neye gittin öyleyse?.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — (Gülerek) 
O ayrı mesele, onu konuşuruz; Selâhatin onu 
konuşuruz; o ayrı mesele. Kovmayaydm, gitme
yiydik; o ayrı mesele. Onu konuşuruz... Onu 
konuşuruz; dedim, canım kadar sevdiğim... 

Hattâ okuduğum maddelerin ilmî olduğunu, 
bunun garpçı olduğunu; bunun, düzenli işlet
meleri muhafazada milletin yararına olduğunu 
tespit için çeşitli milletlere ait 170'e yakın ve 
dünyada bu konuda İngilizce ve Almanca ola
rak yayılmış 70'e yakın literatürü getirdik, tat
bik ettik; kanun teklifimle (o görüşün) haki
katen, bugünkü ekonomik, bugünkü teknolojik 
görüşlerin aynı olduğunu ispat ettik. Burada 
huzurlarınızı almamak için bu cetveli zabıtlara 
geçmesi maksadıyle veriyorum; 75 - 76 tane li
teratürün, (Almanca ve İngilizce olduğu için) 
diktesi zor oluyor. 

Bir diğer hususa da değineyim : İşte elim
de, Ortak Pazara ait istimlâk kanunları. Hangi 
maddesinde göreceksiniz böyle bir şey? İşte yi
ne, arazi edindirme kanunları (Almanca) bura
dadır; hangi maddesinde bu şekilde bir istim
lâk göstereceksiniz bize ? İşte bir de burada yine, 
Ortak Pazarın ve bütün garbın tatbik ettiği ki
racılık kanunları... Nasıl olur, siz bunların hep
sini nasıl inkâr edeceksiniz? 

Ey Adalet Partililer gelin diyorum size; 
programınıza sadık olun, programınızdaki ilke
lere sadık olun. Kimse o baskı grubu; hepsine 
karşı çıkalım. Programınız güzeldi, benim ha
zırlayıp getirdiğim kanun teklifi de güzeldi; fa
kat şimdi siz bu programı bırakıyorsunuz; Mü
layim Gökay'm hazırlamış olduğu kanun tasa
rısı tarafında oluyorsunuz. 
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! KEMAL BAĞCİOĞLU (Çanakkale) — Asıl 
j 

\ şimdi senin söylediğinle onun arasında fark 
Ü var. 
j BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben sizi, 
I ben sizi bunun için, bunun için diyorum ki... 
| TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-
I kan, madde ile ne alâkası var bunuu? 
| BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Programı-
| nızı okudum : Düzenli ve modern işletmeleri 
] yüzde yüz muhafaza edeceğinizi millete taahh-
I hüdetmişshıizdir. O programı ben okumadım; o 
] programın müthiş müdafiiyim ben. İlmî bir 
\ programdı. (A. P. sıralarından «Hangi prog-
j ram» sesleri). Adalet Partisi programı. 
] KEMAL BAĞCİOĞLU (Çanakkale) — Hiç 
j değişmedi, program aynıdır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Adalet Par-
j tisi programı; hayır, değildir işte. 
\ BAŞKAN — Sayın Dağdaş, sonuçlandırınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Onun tak-
I dirini Yüce Meclise bırakıyorum. Zabıtlara geç-
1 mistir; o programla bu tasarının mukayesesini 

de Yüce Meclisleri ntakdirine bırakıyorum. 
j Saygılar sunarım. 

Beni hiçbir zaman nıahsubedemeyeceksin, 
hiçbir zaman. Hatırlarsın, görüşlerini arz etti
ğim zaman, «Sayın Dağdaş nerdeyse bana sos
yalist diyeceksin» dedin, hatırlar mısın? O da 
bu kitapta var, o da bu kitapta var. 

•BAŞKAN — S;:.vm üz t ürk, 'buyurun. 

A. P. GRUBU ADİNA SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) - - Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Tartışmalardan olumlu bir sonuca varmamız 
mümkün değil. Ancak şu kadarı var ki, :biz eğ
rilerin karşısına doğruları koymak suretiyle gele
cek nesillere ve tatbikatçılara ışık tutmak istiyo
rum. 

Soruyorum; Sayır. Dağdaş bu tasarıya niçin 
karşı çıktı? Tasarıya karşı çıkma esprisi; «Mülki
yete takyit getiriyor.» diye. «Bu tasarı kolektif 
tasarı, komünist tasarı» dediler, niçin? Mülkiyete 
takyit getiriyor diye... 

Muhterem, arkadaşlarım, mülkiyetin takyidi 
I kanunla ve 'belli şartlarla nasıl yapılacak? Anaya-
j sa bunu tâyin etmiş Madde 36 : Mülkiyet hak

kı; mülkiyete ait genel kural.. «Bu haklar ancak, 
kamu yararı amacıyle kanunla sınırlanabilir.» 
Takyit koymuş. 1926 tarihinde kabul edilen Me-
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deni Kanun, 618 ve müteakip maddelerinde, 
657 nei maddesinde «Mülkiyetin takyitleri» di
ye matlabmı yazmış, göstermiş. Demek ki, mülki
yet takyidi var. Adalet Partisi programının 
43 ncü maddesindeki espri de budur; «Kamu ya
rarı, kamu menfaati mülâiıa.zasıylo 'kamulaştır-
mak Devletin görevidir.» Devlet; hastane yapmak 
için kamulaştırır, yol yapmak için kamulaştırır, 
meydan yapnva'k için kamulaştırır ve nihayet, 38 
nei maddedeki şartlara göre, «Belli sebeplerle ka
mulaştırılan arazi iein 'bedel ödemesi yapar.» 

'Muhterem arkadaşlarım, «Mülkiyet takyidine 
karşıyım» diye düşünen kimse, 'bugünkü modern 
Devletin içinde kendi varlığını müdafaa ("demez. 
Dünyanın her yerinde mülkiyet takyitleri vardır 
ve olaea'ktır. Bizim, 1924 Anayasamızda da. var, 
19-61. Anayasamızda da var. 

Şimdi, Adalet Partisinin pegramı ile, oınbın 
sonraki icra safhalarına geliyorum: Adalet Par
tisinin programı aynen Hükümet beyannamesine 
geçmiştir. O •boyanınıme ile .Meclisten güvenoyu 
alınmıştır. İkinci Beş Yıllık Plâna ve stratejiye 
program, aynen intikal etmiştir. Bu belgen m al
tında Bayın Dağdaş'm imzası mevcuttur. Ben 
bâzı fikirleri cürmümeşhut halinde yakalarını ve 
zaptiye neferi gibi peşini bırakmam. Fikri'yaka
ladım: Bunu ne ben yazdım, ne -başkası yazdı; ta
rihin arşivinde... 

Şimdi, hundan ne anlıyorlar; belirli bir 'büyük
lüğün üstünde (altında imzası «bulunan arkada
şımızın beyanı) kalan şahıs arazileri (ne olacak?) 
istimlak veya pazarlıkla, satınalınma'k suretiyle 
Devletin eldııe geçecek. Devlet; mamelekini, pat-
rimııanını büyütmek için almıyor bunu; kamu 
yararı, toplum, yararı, tevlem, beraber alıyor; ka
nunda gösterilen şartlarla, topraksız veya az top
raklı vatandaşa intikal ettiriyor. 

Burada Devlet; mamelekini zenginleştirmek 
için gasp yolu ile, müsadere yolu ile, eikoyma 
sekiliyle toprağa tesahup etmiyor: Hu'kukî yoldan, 
belli ölçüler içerisinde, sosyal Devlet olmanın, 
refah devleti olmanın tabiî neticesi olarak mülki
yeti koruma'k için bu muameleye gidiyor. Bu yal
nız bizde değil. Batıdan misal verdiler; açsın
lar, İtalyan Anayasasının 42 nei maddesini oku-
sunlaı*... 

'BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Açtım, oku
dum merak etme. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — «Varmı tek 
misali?» divor. Acın 42 nei maddevi; acın İran 

Anayasasını, Alman Anayasasını, İngiliz Anaya
sası, Anglo - Sakson tatbikatını; bunlar hepsinde 

BAŞKAN — Sayın Öztiirk, lütfen sonuçlan
dırınız efendim. 

SEYFİ ÖZTFRK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, 'bunlar bütün Anayasalarda hukuka. 
yerleşmiş kaidelerdir, 'bunları bir taıafa itemeyiz. 
Yalnız telâkki meselesi: Devlet, klâsik devlet mi
dir, modern devlet midir.' Klâsik kafa ile mo
dern 'devleti anlayamazsınız. Modern devletin 
toplum meseleleri vardır, milletin meseleleriyle 
uğraşması vardır. «Mülkivotin teminatı» dediği
niz zaman -modern devlet görev yüklenmiştir. 
Mülkiyeti vatandaşlar arasında yaygın hale ge
tirdikçe mülkiyetin teminatı artar. Bunun için 
Batı demokrasilerinde 'bu tedbire başvurulmuş-" 
tur: Toprak ve Tarım Reformu birlikte mütalâa 
edilmektedir, kuru toprak dağıtımı değildir, sos
yal ve ekonomik hedefler birlikte nazarı itibara 
alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın ÖztüıJk... 
SEYFİ ÖZTPRK (Devamla) — Ve Adalet; 

Partisinin felsefesine uygun, millî ihtiyaçlara ce
vap verebilecek bir tasarı olarak huzurunuzda 
müzakere edilebilmektedir. 

Sayın Başkan bir tek cümle söyleyeceğim, 
Sayın üyeler, -bu Meclis, milletm zararına ka

nun çıkarmaz; bu Meclis, ıniillete zarar verecek, 
millet huzurunu bozacak kanun çıkarmaz. Kanun 
çıkarma, şansının (adet bakımından) en yüksek 
olduğu ibir zamanda 'evvelâ, parti olarak Adalet 
Partisi böyle bir kanunun çıkmasına müsaade 
etmez. Biz, imletin menfaatine uygun olduğu için 
bu kanun tasarısının çıkmasını istiyoruz. Birra-
'kım. kara damgalarla kanun tasarısını kötüleye
rek, milletin yararına olan bir hizmeti bertaraf 
etmek mümkün değildir. 

Saygılar sunarım; tekrar arz edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, bir hususu daha arz 

•edeceğini: Görüştüğümüz madde, «Borç senetle
ri ve faiz nispeti» hakkında. Ama, bu kanun ta
sarısının müzakeresinde hep tümü maddeler ba
kımından yer almaktadır. O bakımdan, Başkan
lık, müdahalelerde biraz sıkıntı çekmektedir. 

Sayın konuşmacılardan ricam; eğer madde 
üzerinde görüşlerini ifade ederlerse, karşı görüş
lerin de bu şekilde devamı sağlanabilir. 

Fumhuriyet Halk. Partisi (iruhu adına Sayın 
özgüne;1, buvurun. 
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C. II. P. GRUBU ADINA TURHAN ÜZGÜ
NE R (İçel) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım ; 

.Üzerinde konuşmayı fazlaca gerektirmeyecek 
kadar açıklık bulunan bir madde beni konuşmaya 
•mecbur bırakan arkadaşımı şüphesiz, kınamakla 
«öze başlıyorum. 

Arkadaşlar, 41 nci madde, «Borç senetleri ve 
faiz» diyor.. Borç senetleri (eski adiyle) emre 
muharrer mi olmalı, nam m muharrer mi olmalı? 
Şimdi nama muharrer; yani yeni adiyle, ad'a 
yazılı senetler olmalıdır. Bunun gerekçesini uzun 
uzun anlatmak* şüphesin, Yüce Meclisin zamanını 
israftan, öteye geçmez. Elbette ad'a yazılı olmalı 
ve 'bu borç senetleri muayyen kişiler elinde top
lama vasıtası olmamalı dır. Bunu da ancak bu 
madde 'böylece tedvin ile gerekli tedbiri almış. 

Arkadaşlarım, ne var ki, bu Mecliste her mad
de bahane 'edilerek: 'bir tema işlenmek istenmekte
dir. Bu, •kasıtlıdır. Bunun kasıtlı olduğu, artık 
münakaşa edilmeyecek kadar su yüzüne çıktı. 
Ne ilgisi var şu 41 nci madde ile Sayın Dağdaş'-
m konuşmalarının? Elbette, o öyle konuşursa 'bi
zim de konuşacaklarımız var. 

Arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bu kanun tasarısına, birçok noktalardan 
karşıyız. Neden? Çünkü, toprak reformu sol tan-
dansh olmalıdır. Bu kanım tasarısı çeşitli neden
le rlo sağ tandanstlıdır; ağırlığını 28 nci madde
de münakaşa edeceğiz. O ayrı... Ama, gelip de, 
«Bu toprak reformu kolektivizmi 'getiriyor» id
diası (bir değil, iki değil, beş değil, on değil; artık 
yeter. Bunun münakaşasını yaptık, ilgili madde
lerde yine yapalım. Ama, neyin nesidir bu mad
dede bunun münakaşasını yapmak? Madem ya
pıldı; şu kadarını zaman israf etmeden söyleme
den geçmeyeceğim; Sayın Dağdaş, dinleyin, git
meyin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Buradayım. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sizin 
konuşmalarınızı .ben, üntedbirler Kanun tasarısı
nı görüşürken de dinledim, diğer komisyonlarda 
da zaman ayırdıkça dinledim; çünkü öbür komis
yonlarda görevli değildim. 

Arkadaşlar, •mülkiyete 'bir tavan, 'bir tahdit 
konulması bahis mevzuu olduğu zaman bunu ko
lektivizmle izah edebilmenin; gerçeklerle, hukuk
la ne derece'ifade edilebileceğini münakaşa etnik 
lâzım. 
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Arka d aşl a r u n. a si ı uda, k ol ek t i v ist ü 1 kel erde 
mülkiyet hakkı tamamen kaldırılır; tavan konmaz, 
talhdit konimiz; bir tahdit bahis konusu değildir. 
Oysaki, Anayasamızın 36 nci maddesi, (defalar
ca söyledik, bunu hiç bilmeyen, sadece müptedi 
olan, okuma yazma bilmeyene bu kadar söylense 
anlardı, arkadaşımız da bunu çok iyi bilir; ama 
anlamamakta inat eder.) iki unsur ile, iki sebeple 
mülkiyet ha'kkına tahdit koyar. Bunun ikisi de 
bu toprak reform unda bahis konusudur: Bun
lardan biri 'kamu yararı. Bunu defalarca söyle
dik. Madde ne diyor sarahaten; «Bu haklar ancak 
kamu yararı amacıyle sınırlanabilir.» 3 ncii fık
rası; «Mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz » demektedir Toplum ya
rarı ve kamu yararı bahis konusu olduğu zaman 
tahdit konur. Tahdit konulduğu zaman buna bir 
«ambargo» diyeceksiniz, olmaz bu Bir tavan ko
nulduğu zaman buna, «kolektivizme gitmektir» 
diyeceksiniz, olmaz bu. Kolektivizmde, gerçek 
kolektivizmde mülkiyet hakkı, tayam bahis mev
zuu değildir; mülkiyet hakkı yoktur, ümlkiyet 
hakkı Devletindir. Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, sonuçlandırın. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar

layayım efendim. 
Kızıl Çin mülkiyet hakkını kaldırmıştır; ama 

Milliyetçi Çin mülkiyet hakkına bir tavan ge
tirmiştir; İtalya, İran, -Japonya tavan getirmiş
tir; Kore sınır getirmiştir. Almanya ve Fran
sa'dan sık sık bahsederler. Almanya ve Fransa 
toprak ve tarım reformuna muhtaç değildir, sa
nayileşmiştir. İtalya'dan bahsederler; İtalya 
toprak reformunu geçirmiş, sonra vazgeçmiştir. 
Vazgeçmiştir, çünkü İtalya Sanayie yönelmiştir. 
Eğer Türkiye sanayie yönelmiş olsa; o dereceye, 
o seviyeye gelse bugünkü gibi toprak reformu 
bu ihtiyaçta istenmeyebilir; muayyen bir ölçü, 
sınır içerisinde kalabilirdi. Türkiye'nin yara
rına, gerçek yararına bir toprak reformundan 
yana oluşumuzun sebebi budur. Japonya'yı da
ima misâl almak yetmez. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, sonuçlandırın. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, Türkiye; İtalya gibi bir sanayi seviye
sine yükseldiği anda toprak reformu bu derece 
ihtiyaç olmaktan uzaklaşacaktır. Almanya ve 
Fransa bunun için; sanayi seviyesine sıçramış ol
duğu içiıi toprak reformu ihtiyacını geride bı-
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rakmıştır. Bunları bir öğrenciye öğretircesine 
kürsüleri uzun uzun işgal etmeye sebep olma
masını arkadaşımızdan rica eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi gel
miştir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil* 
mistir. 

Bahri Karakeçili, Baha Müderrisoğlu ve Ca-
vit Oral önergelerini geri almışlardır. Sayın 
İrfan Baran'm önergesini okutuyorum. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 41 nci maddesindeki yıllık yüzde 

ıaltı faiz miktarının yüzde yedi olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
irfan Baran 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 41 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmtesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Sİ No. du Geçici 

Komisyon Başkam Başkanvekili 
Edirne Diyarbakır 

llhami Ertem Sabahattin Savcı 
İstanbul Adana 

Hasan Güngör Turgut Topaloğlu 
içel Kastamonu 

Mazıhar Arıkan Orhan Deniz 
Adana Çanakkale 

Fazıl Güleç Mesut Hulki Önür 
Amasya Gaziantep 

ıSalih Ayıgün Erdem Ocak 
Kars Sakarya 

İsmail Hakkı Alaca Yaşar Bir 
ISamsun Van 

İsmet Yalçmer Kinyas Kartal 
Manisa 

Hilmi Okçu 

Borç senetleri ve faiz : 
Madde 41. — 40 ve 42 nci maddelere göre 

takside bağlanacak miktarlar için hak sahiple
rine Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca 
ada yazılı borç senetleri verilir ve borç senet
lerine Devletçe vadeli mevduata ödenen mikta
ra kadar faiz ödenir. 

BAŞKAN — ISayın Baran bu son tedvin şek
lini... 

İRFAN BARAN (Konya) — Komisyonun 
maddesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baran, Komisyonun tek
lifi karşısında önergesini geri aldıklarını ifade 
ettiler. 

Hükümet Komisyonun yeni tedvin ettiği 
önergeye katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyonun tedvin 
ettiği önergeye katılıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hisse senediyle ödeme : 
Madde 42. — Hak sahibi istediği takdirde 

kamulaştırma karşılığının tamamı için, Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek kamu smaî teşeb
büsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse se
netleri verilir. Bu hisse senetlerine, Devletçe 
'Ondokuz yıl süreyle yılda yüzde sekiz temettü 
garantisi tanınır ve yüzde sekiz temettü 'her 
türlü vergi, harç ve resimden muaftır. Yüzde 
sekizin üzerinde temettü dağıtıldığı takdirde 
yüzde sekizden fazla temettü hakkmda vergi, 
harç ve resim yönünden ilgili kanunî hüküm
ler uygulanır. 

Hak sahibi, kamulaştırma karşılığının yüzde 
otuzunun toprak ve tarım reformu bölgelerin
de veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurula
cak sınaî teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek olanların hisse senediyle öden
mesini istediği takdirde, kamulaştırma karşılığı
nın yüzde yirmisi de kendisine peşin ödenir. 
Bakiye, bir yıl sonra başlamak üzere yıllık eşit 
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taksitlerle on iki yılda ödenir. Her taksit yir-
mibin liradan az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde; Sayın Ahmet 
Dura'koğılu, Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Turnan 
Özgüner, 'Sayın Bahri Karakeçili ve Sayın Ba
ha Müderrisoğlu söz istemiş 'bulunmaktadır. 

'Sayın İrfan Baran ve Coşkun Karagözoğlu' 
ınun önergeleri ıbulunduğu cihetle müzakereye 
vazediyorum. İlk söz... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
ladma söz istiyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Gurup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğiz, her maddede vere
ceğiz Sayın Bahri Dağdaş. İsteseniz de verece
ğiz, istemeseniz de vereceğiz, alıştık artık. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — ıSağoI. 
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Gurubu adına Sayın Hasan Tosyalı, (buyurunuz, 
C. G. P. GURUBU ADINA HASAN TOS

YALI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

42 nci madde; bir taraftan toprak reformu 
toprağı kamulaştırılanların lehine adaletli bir 
şekilde sağlanmasını temin etmek; diğer taraf
tan da toprak reformu (bölgelerinde ve öncelik
le kalkındırılacak geri kalmış bölgelerimizde 
kalkınmayı sağlamayı amaç edinen bir madde 
olduğu için Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak 
ibu maddeyi destekliyoruz. 

Bu madde, Toprak Reformu Kanunu tasarı
sının sosyal amaçlarına, memleketi süratle kal
kındırma amaçlarına tıpatıp uygun olan bir 
maddedir. Bilhassa komisyonun bu madde üze
rinde son yaptığı tadillerle maddeyi daha gü-
/zel bir hale getirmiş olmasını da memiıuniyet
ile karşılıyoruz. Bu şekilde, toprağı kamulaştırı-
l'aeak kimseye bu madde gereğince yılda % 6 
(faiz verilmek suretiyle, toprak sahibinin hakkı 
korunmuş olmaktadır. Yine aynı toprak sahibi
ne % 8 temettü garantisi temin edilmiş olmak
tadır. % 8'den fazla temettü hissesi olanlar
dan normal harç ve vergi alınacaktır; böylece 
vergi adaleti de sağlanmış olmaktadır. 

Diğer taraftan hak sahibi, kamulaştırma 
karşılığının (maddeye göre <% 30 idi, komisyon 
bunu iyi bir görüşle ,% 40'a çıkarmış bulunu
yor) % 40'mı; toprak ve tarım reformu bölge
lerinde veya kalkınmada öncelik tanınan yöre
lerde kurulacak sınai teşebbüslere (Bakanlar 

Kurulunca tespit edilecek olanlara) yatırdığı 
takdirde; geri kalan alacağı 12 müsavi taksit
te ve her sene (maddede 20 000 lira, komisyon 
değiştirgesinde 30 000 lira olmak üzere) ödene
cektir. Bu isabetli olmuştur. 

Böylece, sözümüzün başında söylediğimiz 
gibi, toprak reformunun icrasında; hem topra
ğı kamulaştırılan kimse ve hem de kalkınacak 
yurt bölgelerimiz aynı zamanda ele alınmış bu
lunmaktadır. 

Madde, kanunun sosyal amaçlarına da; eko
nomik amaçlarına da tamamiyle uygundur. 

Bu şekilde madde ile ilgili olan sözümüzü 
bağladıktan sonra şu hususu da Cumhuriyetçi 
Güven Partisi adına 2 - 3 cümle ile belirtmeyi bir 
vazife telâkki ediyoruz. 

;Şöyle ki; sayın arkadaşlarım biz bu memle
kette komünizmi yoketmek için, biz bu mem
lekette refah ve saadeti temin etmek için; Mec
lise devamı, vazifeşinaslığm birinci şartı saymı-
şızdır, devam ediyoruz. Hükümeti, teşkil eden 
parti ile omuz omuza çalışmamıza devam ediyo
ruz. Bunun için Millî Eğitim Temel Kanununun 
geceli gündüzlü çalışarak çıkardık; Üniversite
ler Kanununu çıkardık; Toprak Reformu Ka
nununu çıkarmak için çalışıyoruz. Her türlü 
engellemeye rağmen, bundan sonra da Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Kanununu ve Seçim Kanu
nunu çıkararak, milletimizin huzuruna yüzümü
zün akı ile çıkacağız. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan 42 nci madde... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Herkes 
söylediği iiçn biz de söyleyerek noktalamak is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Çok haklı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve bunun 

son olmasını, madde dışı konuşmaların da bu 
şekilde son olmasını temenni ederek Yüce Meclise 
saygılar sunar, komisyon değiştirgesinin aynen 
kabul edilmesini temenni ederiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, Demok

ratik Parti Gruibu adına, buyurunuz. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

(Konya) —• Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Benim bildiğim; biraz evvel litaretürünü 
verip, Meclis zabıtlarına geçirdiğim; İngilizce 
ve Almanca literatüre dayalı bütün ziraî araş-
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tırmalan içine alan; ıo ilmî görüşlerin ışığı al
tında, yani, o ilmî, o ekonomiyi, o gelişmeyi 
esas alan milletlerden hiçbirisinde; bu ölçüde 
öldürücü, yok edici, mal sahibini süründürücü 
bir istimlâk görülmemiştir, yoktur. 

Bakın: elimde, tekrar ediyorum.... 
BAŞKAN — ıSayın Dağdaş, istimlâk bitti, 

o maddeler kabul edildi de, şimdi paranın öde
me şeklindeyiz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — İstimlâk 
hukukunun ödenme şekli yoktur bu şekilde; ol
du mu? 

(Bakın elimde «Laudbesehafrfugs - gasetz» di
yor ; 1959, en yeni; yine elimde 170 - 180 tane, 
çeşitli milletlerin literatürü vardır; orada du
ruyor; bir o kadarı da Tarım Bakanlığının ar
şivindedir, görmedim. 

Sayın Seyfi Öztürk'ün; ikinci Plânda a l 
tına imzamı koymuş olduğum «Arazi edinme ve 
istimlâkin esaslarım, Meclise sunduğum kanun 
teklifimde de aynen görebileceğini ifade ediyo
rum. O imzanın mutlak sadık bir taraftarıyım. 
Elimdeki şu kanunda da; yine Ortak Pazar 
entegrasyonuna tabi olan bütün ülkelerde tat
bik edilen arazi edinme, arazi satınalma ve hi
ni hacette de gerçek değer üzerinden peşin ver
mek üzere gayet mahdut istimlâkleri ihtiva 
eden bir dokümantasyon bütün eommentaire'i 
ile mevcuttur burada, Ama, ben bu misalleri 
elibetteki demokratik hür ekonomi içinde yaşa
yan milletlerin araştırmasından alıyorum. Yok
sa, Sayın Gökalp Mülayim'in hazırladığı ve Mec
lise ufacıeık bir tadilâtla gelen tasarmm esas
larının, nereden geldiğini defalarca söylediğim 
için artık bana da gına geldi. 

Ben, ilmî dokümantasyonlara dayalı ola
rak yine diyorum ki, bu gibi ödeme şekilleri de 
vatandaşın arazisini elinden alıp, bir nevi bık
tırma politikasından başka bir şey değildir. 

Teşekkür ederim. 
•BAŞKAN — A. P. Orubu adına Sayın Sey

fi Öztürk, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Şimdi Sayın Dağdaş'la tarihin arşivi huzu
runda nasıl bir ters yörünge içinde bulunduğu
muzu ifade için bir vesikayı da ben açıklayaca
ğım. 

— mı 
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Dediler ki, «1959 senesi en yeni istatistikler 
elimdedir ve kitapta bunlar mevcuttur.» Bunu 
muhterem basın, kamuoyu dinliyor. 1959 - 1973; 
aradan 14 sene geçmiş; «en yeni.» 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet; ka
nun, kanun. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Dağ
daş müsaade ederseniz, OECD'nin 1972 yı
lma ait istatistiği elimde. Burada, demokratik 
ülkelerde toprak dağıtımının nasıl yapıldığını 
bütün açıklığı ile ortaya koyuyor ve o yola bu 
tarzda demokratik kanunlarla ulaştıklarını da 
OECD yazıyor. 

Her halde bu OECD memleketleri kolekti-
vist, komünist memleket değil. Eğer siz, bu 
memleketlere, de kolektivist, komünist memleket 
diyorsanız; Fransa gitti, İtalya gitti, Batı Al
manya gitti, İngiltere gitti, Amerika gitti: o 
zaman dünyada, sizin narınızda kolektivist 
olmayan hangi memleket kaldı ? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk sizden de istirham 
edeceğim, maddelere gelelim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Madde üze
rine geleceğim. Yalnız karşılıklı tartışmaya bir 
yön vermemiz lâzım, üzüldüğüm bir noktayı be
lirteyim : 

Bu Meclisin bir üyesi, bir tasarı müzakere 
edilirken, «Mülayim tasarısı», falan tasarısı de« 
yemez, denemez. Neden? Çünkü, buraya gelen 
tasarı, Hükümet tasarısıdır; Cumhuriyet Hükü
metinin tasarısıdır. Meclis komisyonları niya-
beten tenahüp etmiştir; Umumî Heyet de tesa
hup etmiştir; müzakere ediyoruz, en iyisini bul
maya çalışıyoruz. Tasarının soyadı; Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Tasarının adı; Türk mil
letine hizmet tasarısıdır. Buna başka adlar bul
mayalım, başka yollardan imalı şeylere girmeye
lim. 

Muhterem arkadaşlarım şunu belirtmek isti
yorum; Türk çiftçisi senelerden beri bir endişe
nin, bir huzursuzluğun içinde; Sayın Dağdaş'a 
hatırlatayım: Kabinede otururken, Ölümünden 
üç gün evvel merhum Kâmil Ocak yanımızda 
şunları söylemiştir : «Benim elimde şu kadar 
arazi var; ama bunun ne kadarına tesahup ede
ceğimi endişe ile karşılıyorum. Nesi almacaksa 
alınsın, bana ne bırakılacaksa bırakılsın; ama 
yeter ki gasbedilmesin, zaptedilmesin, karşılığı 
bana verilsin; ben de mülkiyetimin huzuru, em-
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niyeti içinde olayım.» Sayın Dağdaş hatırlarsı
nız. 

Burada gasp var mı? Türk Ceza Kanununun 
481 nci maddesinde yerini bulunuz, orada gas-
bm tarifi var: Hırsızlık, gasp, elkoyma... Onlar 
var. Burada gasp yok, burada karşılığı verili
yor. Karşılığı ne kadar zamanda verilecek ? 
Devlet imkânları müsaade ettiği zaman 5 senede 
de, 10 senede de, 15 senede de verilir. Zanneder 
misiniz bu tasarılar değişmez1? Devletin malî 
gücü arttığı nispette süreleri kısaltmak müm
kün; ayrıca Anayasanın 38 nci maddesine koy
muşuz. Ziraî tesisler için tamamını verme plâ
nın öngördüğü hedeflere yönelen yatırımlar için 
muayyen nispette peşin ödeme... Bunların li
mitleri değişebilir; bir tatbikat sahasına inti
kal eder, tatbikattan edinilen tecrübelerle yeni 
birtakım değişiklikler yapılabilir. Ama, mese
lenin esası, ruhu Anayasanın 38 nci maddesine 
göre işlem yapmaktır. Hatırlatırım, burada 
Anayasa müzakeresi yapmıyoruz, madde müza
keresi yapıyoruz. Anayasa müzakeresi sırasın
da ortaya koyduğunuz fikirleri, madde müza
keresi sırasında tekrar ederseniz doğru olmaz. 
O. yerleşmiş, Anayasanın 38 nci maddesindeki 
gerekçeye göre tasarı gelmiş mi, gelmemiş mi? 
Buna bakalım, bunu inceleyelim. 38 nci mad
deye göre gelmemişse zaten Anayasaya aykırı 
olur, gelmişse buna itiraz hakkımız yok. 

Değerli arkadaşlarım, zaman kısa olduğu için 
fikirlerimin hepsini burada dile getirmenin ta
biatıyla imkânı yok, şikâyetçi de değilim. As
lında, madde üzerinde konuşmaktan ziyade, ge
nel mevzular üzerinde tartışma oluyor. Madde 
üzerinde, gerekirse Komisyon da izahat verecek; 
Umumî Heyet bu izahatı, tasarıyı benimserse 
tasarı kanunlaşacak. 

BAŞKAN — Madde konuşulmuyor ki Komis
yon izahat versin efendim.. 

ISBYFt ÖZTÜRK (Devamla) — Komisyo
nun izahatını dinledikten sonra görüşümüzü 
mahfuz tutarak beyanda bulunacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın Du-

rakoğlu, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-

OGLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Toprak ve Tarım Reformu tasarısının 42 nci 
maddesi üzerinde temas edeceğimiz hususlar
dan birisi, bu maddeye hâlâm olan prensip üze
rinedir. 

Bu maddede; Kamu İktisadî Teşebbüslerine, 
kamu sınaî teşebbüslerine ye iştiraklere özel 
girişimin katkısını sağlayan bir hüküm getiril
mektedir. 42 nci maddenin 1 nci fıkrası bunu 
açıkça ifade etmektedir. «Hak sahibi istediği 
takdirde, kamulaştırma karşılığının tamamı için 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kamu smaî 
teşebbüsleri ve iştiraklerinin ada yazılı hisse 
senetleri verilir.» 

Şimdi burada, bu hüküm uygulandığı tak
dirde ; kamu iktisadî kuruluşlarına fertlerin his
selerle iştirakini sağlamak sonucu doğuyor. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, karma 
ekonomiye «evet» diyen ve fakat karma girişi
me «hayır.» diyen bir partiyiz. Yani, Kamu İk
tisadî Kuruluşları ve smaî teşebbüslerine özel 
teşebbüsün veya şahısların iştiraklerini prensip 
olarak uygun görmemekteyiz. Bu aslında; Ka
mu İktisadî Kuruluşlarının, kamu smaî teşeb
büslerinin ve iştiraklerinin daha rasyonel çalış
malarını sağlamaya matuf bir gayeye yöneliktir. 
Bu bakımdan, bu maddenin bilhassa 1 nci fıkra
sında bir değişiklik talebinde bulunduk. 

öte yandan, maddenin 2 nci fıkrasında; «hak 
sahibinin kamulaştırma karşılığının % 30'unun 
toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya kal
kınmada öncelik tanınan yörelerde kurulacak 
sınaî teşebbüslerden, Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek olanların hisse senedi ile ödenmesini is
tediği takdirde, kamulaştırma karşılığının 
% 20'si de kendisine peşin ödenir.» denmektedir. 
Ve bilâhara takibeden bir hükmünde de; her 
taksidin 20 000 liradan az olamayacağı ifade 
edilmiştir. 

Şimdi, bu hükümlerin; tespit edilen miktar
lar muvacehesinde Anayasanın değişik 38 nci 
maddesinin esprisine de aykırı düştüğünü kabul 
etmek zarureti vardır. 

Şöyle ki ; Anayasa 20 yıla kadar taksitlendir-
meyi ve kamulaştırma bedelinin ödeneceğini esas 
tuttuğu halde, getirilen bu hükümler Anayasa
daki sürelerin çok altında kalan süreler içerisin
de tediye yapmayı öngörür. Biz hak sahipleri
nin, bilhassa özel teşebbüsün girişimlerinden his
se senedi almasını, Kamu İktisadî Teşebbüsleri-
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ne iştirakten daha faydalı görmekteyiz. Yine 
başlangıçta arz ettiğim gibi önerimiz; karma 
ekonomiye taraftarlığımız ve fakat karma giri
şime taraftar olmayışımız ilkesinden hareket et
tiğimiz zaman, bunun tabiî sonucu olarak karşı
lanacak bir öneridir. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, süreniz dol
muştur. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OöLU (Devamla) — Tamamlıyorum efen
dim. 

1 nci ve 2 nci fıkraların, 1 nci fıkranın pren
sibinin, 2 nci fıkrada da hâkim olması sebebiyle; 
getirilmek istenen esasın, Anayasanın 38 nci 
maddesine aykırı olması bakımından, değiştiril
mesine zaruret duyduğumuz için bir önerge ver
dik. Bu önergeye itibar edilirse memnun ola
cağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, ikinci kez 

buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkan, çok kısa olarak bir noktada açıkla
mada bulunabilir miyim 1 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Dağdaş, 4-2 nci madde 

üzeriinlde rica edeyim efendim. 
D. P. GRUPU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 

(Konya) — Sayın Başkan, 42 nci maddenin 
ödeme şeklıi ile; sanki' icbar edermişçesine ve 
bir nevi tasarruf bonosu giLb'i bonolarla çift
çiyi hi-ç de tatmin etmeyecek bir ölçüde öde
me sistemi getirilmek isteniyor. 

Ben demin mecmuadan bahsetmedim. ISa-
yın Öztürk, «54» 'dedi; «59 yeni literatür' dedi. 
Ben mecmuadan bahsetmedim, elimdeM ka
nundan bahsettim; Enteignung Kanunu diyor. 
ismi; Grundeigentum; burada kanun. Ben, 
yine mecmuadan bahsetmedim. Elimde, «Land-
beschaffungesetz» diyor; burada, elimde ka
nun. Herhalde 1959'da bu kanunları cııkaran 
devletler müsaade edin de; 197'3'ü, 1975'i, 
l^TSIi 1990'da düşünebilsinler: Kanundan bah
sediyorum, mecmuadan değiM. 

BAŞKAN —- Sayın Dağdaş, bitti efendim. 

BİAHRIİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben yine 
.diyorum k i ; elJmdeki kanun Kira Kanunu, or
takçılık Kanunudur. Böyle kanunları bir araş
tırmaya dayalı olarak çıkaran, milletler her

halde; iki sene, üç sene için dokfcriner görüş
ler tuttu, tutmadı peklinde çıkarmazlar. Bun
lar uzun ömürlü ıkanunlar. Ben bu kanunlar
dan bahsettim. OECD'de filânın görüşü ile, 
bir mecmuada filânın görüşü ile; OECD'deki 
filân kanun... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — (Elinde bir 
liste göstererek) İşte o kanunun sonu böyle ol
muş. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, na
sıl olmuşsa onu okursun burada. Onu gelir bu
rada okursun. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, yeter. 
BxlHRiî DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi me

sele şu; benim gördüğüm Ortak Pazar .ülkele
rinde; yani Fransa'da, yani Holanda'da, yani 
Danimarka'da, yani İngiltere'de, yani Kanada' 
da, yani Şimalî Amerika'da; yani hür ve de
mokratik nizamla çalışan hiçbir mleimiefcetjte 
ne böyle bir kiracılık anlayışı var, ne böyle 
bir istimlâk anlayışı var, ne böyle bilir istim
lâk bedeli ödeme anlayışı vardır. Hepsi; hu
kukun üstünlüğüne dayanan, mal sahibine, 
'kiracıya veya ortakçıya zarar vermeden, 
ısmdıraraik, bağlayarak, teşvik ederek isıti/h-
sal'i artırana, geliri artırma istikâmetine giden 
yollardır. 

Onun iiçin diyoruz ki, Sayın Öztürk bâzı 
şeylerde hakkıdır; hukukçudur. Tabiî, bizim 
hukuk bilgimiz onun kadar çok değildir. «CVIü-
lâyim tasarısı» dedikse de, burada bir sürçü 
Kaan olmadı: Bilinci Nihat Erim Hükümeti 
zamanında hiç mesuliyet almayan Doçent 
Ziya Gökalp ve arkadaşlaraım hazırladıkları bitr 
•banım tasarısına; (Basma da böyle intikâl et
tiği için, Erim Hükümeti de bunu böyle tekab-
bül ettiği için) (Buz gilfoi) «Ziya Gökalp tasa
rısı» deniyor halk arasında. Bİz de onu değer
lendirdik. 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Öztrak, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Toprak ve Tamim Reformu kanun tasarısı
nın 4:2 nci maddesi; kamulaştırma karşılıkla
rının sınaî teşebbüslere yönelmesi için gerek
li tedbirleri öngörmektedir. Yani, kamulaştır
ma karşılıtğı; vatanıdaış isterse kendisime borç 
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Senedi şeklinde Ödenecektir; bir kışımı peşlin, 
bir kısmış (bo.rç senedi işeikiimde ödenecektir. 
Eğer vatandaş isiterse, sınaî sektörün hissıe 
senetleri ile ödenmesi de mümikündür. Bu, sınaî 
alanda kalkmimaya ihtiyaca olan ülkelerin özel
likle başvurdukları yollardan biiıiiıdir. ( 

.Kanun tasarısını hazırlarken biz bu husu-
'su öngördük. Yalnız, kanun tasarlısının 42 ncd 
maddesinde sadece kamu sınaî yatırımlarını 
öngörmüştük. Bunun dar olabileceğini somra-
İk tetkiklerimiz sonunda anladık; KomdlSyon-
•da da değerli mftlletveîkiO'leri bunun, özel sek
törün kuracağı sınaî teşebbüslere de yöntelme-
si'nl'n mümlkün olması gerektiğini! ileri süıldü-
ler. Zaten biz d-e aynı kanıya vardığımız için' 
bu halklı tenkitlere katıldık. 

Bu halklı tenkitlere katıldıktan sonra; Ko
misyonda, «Vatandaş, isterse Devletin sınaî te-
şebbüslenine katılsın Veya Devletim 'iştiraki 
foulunan sınaî teşebbüslerin .hisse senedi ile öde
me yapalım. Yok; eğer vatandaş öyle istemezse, 
özel sektörün yapacağı yatırımların hisse sene
di ile de ödeyelim» dendi. Bu komisyonda biraz 
daha gelişti. Komisyon; tasarı Genel Kurula in
dikten sonra verilen önergelerin ışığı altında 
meseleyi tekrar tezekkür ederek en olgun, ve 
memleket yararına en uygun şekle -getirdi. Za
manınızı almamak için tarihçeden bahsetmeye
ceğim, kısaca değindim. 

'Şimdi Komisyonun; verilen önergelerin ışı
ğında hazırlamış olduğu bir metin var. Sadece 
onu izahla yetineceğim. 

Komisyonun hazırlamış olduğu metne göre; 
yine, isterse diğer maddelere göre, vatandaş, 
kamulaştırma bedelinin bir kısmını peşin ala
cak, bir kısmı borç senedi de ödenecek. Tabiî, 
küçük çiftçi ise tamamı peşin ödenecek. Ara
zisini doğrudan doğruya işleyen bir kimsenin 
arazisinin tamamı; (kendi isteği ile veya diğer 
ıbir nedenle) alınmışsa; bu takdirde 250 bin 
lirası peşin ödenecektir. O kısım ayrıdır. 

Hisse senedi ile ödeme vatandaşın ihtiyarı
na kalmış bir şeydir; Vatandaş isterse hisse 
senedi ile ödeme yapılacaktır. Bu takdirde va
tandaşın karşısına iki yol çıkıyor; ya, devletin 
veya devletin iştiraki olan teşebbüslerin hisse se
netlerini alacak; bu takdirde devlet, 19 yıl süre 
ile % 8 temettü garantisi tanımakta ve % 8 te-
mettünün de vergi, resim ve harçtan muaf ola- I 

I cağını belirtmekte. Eğer sınaî teşebbüs daha 
fazla kâr ederse; tabiî, hisse senedine ait faz
la kısım için gerekli vergileri ödeyecektir. 

Vatandaş istemiyor, «Iben devletinkine git
meyeceğim» diyor: Bu takdirde vatandaşa ayrı 
bir kapı bırakılıyor; «iSen, orada kurulmakta 
olan veya kurulmuş bulunan herhangi bir te
şebbüsün, sınaî teşebbüsün hisse senedini alabi
lirsin. Elverir ki, bu sınaî teşebbüs kalkınmada 
öncelikli bir yerde veya toprak reformu bölge
sinde olsun. Eğer oradaki bir sınaî teşebbüsün 
vhisse senedini almak istersen, kamulaştırma be
delinin % 40'mı derhal, senin hisse senedin ola
rak ödeyeceğim; hisse senedi olarak, kamulaştır
ma bedelinin % 40'mı alacaksın, geri kalan kıs-

| mm ödenmesini de 12 seneye indiriyorum» deni
yor. 

[Böylece vatandaşa, sınaî sektördeki yatırım
lara kayması için kolaylıklar getiriyoruz. Mec
bur etmiyoruz, onun ihtiyarına bırakıyoruz; ama 
öyle teşvik tedbirleri getiriyoruz ki, kendi 
menfaatini düşünen bir vatandaş muhakkak his
se senedine rağbet edecektir. Eğer vatandaş, 
itimadetltiği bir özel sektör yatırımı ile karşı kar
şıya ise ona gidecektir; tereddüdü varsa, «ben 
devlet garantisinden yararlanayım» diyecektir 
ve devletinkine gidecektir: Vatandaşa bir hıyar 
hakkı tanıdık. 

Bu özel sektör yatırımı ile; bir şirket, bir
den ziyade kişilerin birleştiği bir sermaye şir
keti veya bir şahıs şirketi kurulmuş olabilir; 
hepsi mümkün; kurulmuş olana iştirak şeklin
de olaJbilir. Bütün bu kapıları vatandaşa açık 
ıbıraktık. Çünkü bu tasarı, vatandaşın malını 
gasibetmek niyetinde değildir. Yapılan bütün 
iddiaların hilâfına olarak, bu tasarı vatandaşın 
mülkiyet hakkına saygılıdır; hukuk devletinin 
haysiyeti icalbı, gereken saygıyı göstermektedir 
ve bundan dolayı da, vatandaşın malının bede
lini, vatandaşa en iyi şekilde ödemek kararın
dadır. Bu hususu bir kere daha burada belirt
mek istedim. 

Bu, çeşitli memleketlerde uygulanmış bir 
sistemdir. Memleketimiz gibi sınaî alanda kal
kınmaya muhtaç bir memlekette, toprak refor
mu dolayısıyle kamulaştırma bedeli ödenmesi 
selbefbiyle sınaî yatırımlardan düşüşe gitmemiz 
memleketimiz için çok sakıncalı sonuçlar doğu-
ralbilir. İşte, kamulaştırma bedellerinin başka 
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alana (gitmemesi ve sınaî yatırımlara akması 
için gerekli bütün teşvik tedbirlerini öngördük. 

ISaym Durakoğlu diyorlar ki; «Evet, özel 
sektörün kuracağına gitsinler; biz buna taraf
tarız; fakat kamu teşebbüslerine iştiraklerine 
taraftar değiliz» Mevzuat ve Anayasa muvace
hesinde hepsi mümkün olabileceğine göre, va
tandaşa; «İster devletinkine gel, ister özel sek
törün kuracağına git. Kendi menfaatini ken
din düşünerek: istediğin gibi hareket et; seni 
zorlamıyoruz» dedik. 

Onun için bu serbestiyi müsamaiha ile ve en 
iyi niyetle karşılamak gerektiği kanısındayım. 
kendisi de zaten öyle karşılıyorlar kanısında
yım. Yalnız, bir eleştiride bulundular, «böyle 
olsaydı daha iyi olurdu» dediler. Biz, vatanda
şın seçimine bırakıyoruz bu hususu. Bu konuyu 
böylece belirttikten sonra bir hususu yine tek
rar etmek isterim. 

Bu tasarının hiç bir yerinde ve hiç bir su
rette, mülkiyet hakkına saygısızlık yoktur. 
Toprak alanında mülkiyet sınırlı olduğu için, 
memleketimizin toprakları sınırlı olduğu için 
toprak mülkiyetine; miktar yönünden mecbu
ren bir sınırlama getiriyoruz; ama vatandaşın 
imalının değerini, karşılığını ödeımeyi en birinci 
hedef olarak almış bulunuyoruz. 

Bunları sınaî alana yöneltebilirsek, başarılı 
Ibir uygulama yaparsak; ben eminim ki, toprak 
reformu, aynı zamanda sınaî alandaki kalkın
mamızı da bir yönden itecektir. 

Bu hususları, zannediyorum belirtmiş ol
dum. 

Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Sayın Bakanı Başkanlığa bir 

soru gelmiştir, okutuyorum. 
Saym Başkan 

Aşağıdaki sualin Saym Bakan tarafından 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

Rize 
Erol Akçal 

Kanun madesince, geri kalmış yörelerdeki 
sınaî tesislere ait hissetlerinden bahsedilmekte
dir. 1973 icra programında turizm sektöründe 
geri kalmış yöre; turizm öncelik bölge ve yö
resi olduğuna göre, (bunlara ait hisse senetleri 
de bedel ödemelerinde dikkate alınacak mıdır?» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın Akçalın sorusunu şimdi öğren
miş bulunuyorum. 

12 . 6 . 1973 Ö : İ 

i Plâna ve icra programına göre bu hususun, 
mümkün olduğu görülüyor. Tabiî ki, bu alan^ 
da kamulaştırma bedelinin bu şekilde ödenmesi 
de plâna ve icra programına aykırı olmayacağı^ 

I na göre, hiç bir sakınca olmadığı ve mümkün 
bulunduğu kanısındayım. 

ıBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Baran, ,sorunuzu sorunuz. 
İRFAN BARAN (Konya) — Saym Başkan, 

bu tasariinnumevcut maddesinde temettü garan
tisi '% 8 olarak tespit edilmiştir. Önceki madde 
imetninde tanınan faliz haddi % 6 idi. Meclisimi
zin kalbul ettiği yeni komisyon metnine göre, 
mevduat faizi olarak kaibul edilen bu nispet 
arttı. Müzakere etmekte olduğumuz bu madde 
özendirici, teşvik edici bir madde olduğuna göre 
saym Hükümet, buradaki temettü garantisi 
olan % 8'i bu madeye uygun olarak % 10'a 
çıkarmayı uygun görürler mi ? 

Bu miktar benim önergemde % 12 idi; 
'% 10'a çıkarmayı uygun görürlerse ben bu şe
kilde önergemi değiştirebilirim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Sayın, Başkan, zannediyorum ki, bu 
paraların sınaî alana akması için özendirici bü
tün tedıbirler alınmıştır; sınaî tesis % 8'in üze
rinde kâr ettiği takdirde, vatandaş da % 8'in 
üzerinde alacaktır zaten. Devlet burada sadece 
asgariyi garanti ediyor. Kaldı ki, özel sektö
rün yatırımlarına da rağbet etmesi mümkündür. 
Burada bütün özendirici tedbirlerin itina ile 
düşünüldüğü kanaatindeyim. Da>ha iyi yapalım 
derken, («daha iyi, iyinin düşmanıdır» derler) 
'korkarım ölçüyü kaçınırız. 

Bununla iktifa edilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
A. P. Gruibu adına Saym Öztürk, buyurun 

etendim. 
A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

ıSaym Balkanın iddiasını dinledikten sonra, 
metni izahı zımmmda bâzı açıklamalarını din
ledikten sonra şu hususları zapta geçirmek is
tiyorum ve Bakana da bir sual tevcih etmek ar
zusu içerisindeyim. 

/Şimdi sayın arkadaşlarım, Anayasanın 
I 38 ııci maddesi bilindiği gibi, ıbir partiler-
I arası komisyonda uzun iboylıı tetkik edildi ve 
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"hazırlandı. Bu metnin hazırlanmasında ve ge
rekçenin yazılmasında emeği geçen değerli 
arkadaşlar içerisinde ben de bulunuyodum. 

Bizim yazdığımız Anayasa gerekçesi ve 
metni aşağı -yukarı şu hususları kapsamakta
dır : Kanun ödeme şeklini tespit 'edecektir. 
Kalkınma plânlarının öngördüğü hedeflere 
yönelmiş yatırımları teşvik, esprinin birinci 

kısmıdır. Ayrıca, Devlet yatırımlarına da iş
tirak ki, bu da 'esprinin ikinci unsurudur. 

Sayın Bakanın izahatında, hisse senetleri 
meselesi var. Tabiî, bu vazıı kanunun tak
dirine kalmış, üzerinde durmuyorum; peşin 
de verebilir, hisse senetleriyle de verelbilir. 
Nihayet, kâr garantisi verdiğine göre, hisse 
senedi olması, bilhassa Sermaye Piyasası Ka-
nunuyle mesele daha iyi hukukî bir düzen
lenmeye girecek, zannederim ihtilâflara mey
dan bırakmayacaktır. 

Yalnız, uygulama alanında Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecek yatırımlar için mad
de tedvin edilmiş. Halbuki 38 nei madde
nin 'gerekçesinde biz; kalkınma plânında ön
görülen hedeflere müteveccih yatırımlar ba
his ikonusu olduğu ahvelde, bilfarz uygulama 
Ege bölgesinde ise; fakat Erzurum'da iplik 
fabrikası yapmak istiyorsa) istimlâk edileni 
arazi sahibinin, istimlâk bedelini alabilmesi 
esasını tespit etmeye çalıştık ki, israil bu tarz 
uygulama ile bu sahadaki fonları sanayie 
kaydırmıştır. Aslında on büyük reform da 
odur. İstimlâk bedeli olarak dojksan milyar 
lira vereceksiniz; eğer bu doksan milyar li
rayı (kamulaştırmada ödediğimiz parayı) za
man dilimi içerisinde sanayie aktarabilirseniz 
çok büyük kalkınma olur; reformu gayesinin 
üzerinde hedefe ulaştırır; daha çok istihdam 
imkânı yaratır, memlekette hızlı sanayileşme 
olur. 

Hedef bu olduğuna göre; biz 33 nei mad
denin ger efke esine bunu monte ettik : 

Bu fonların tahsisinde, peşin ödemede; 
kalkınma plânının öngördüğü hedeflere müte
veccih yatırımları teşvik. 

İkinci husus, kamusal 'birtakım kuruluş
lara, birtakım teşebbüslere hisse senedi ile 
iştirak. 

Şimdi, ben uygulama alanında veya dışın
da, (alanında olduğunu da kabul ediyorum) 

Plânın öngördüğü hedefe uygun (bir projeyi 
realize etmek isteyen müteşebbise; ıkarma eko
nomi düzeni içinde, istimlâk bedelini Dev
letten istemesi halinde bunun muayyen mik
tarının, maddede yazılı olduğu şekilde peşin 
ödenmesinin mümkün olup olmayacağımı 
sayın Bakandan öğrenmek 'istiyorum, bu (bir, 

İkinci husus garanti verilmesi hususudur : 
Bunu şüjkranla karsılarız; bu bir emniyettir, 
bu bir güvendir. İşte bu kanunun kolektivist 
olmadığının, bu kanunun bir gasp kanunu 
olmadığının en açık delili Ibudur. Bono, hisse 
senedi veriliyor; ama kâr garantisi var; ama 
faizi var. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, metin üzerindeki müzakereyi, 
zannediyorum sayın Bakanın açıklamasıyle 
ikmal edeceğiz; fajkat Başkanın ikazı oldu; 
Sayın Bahri Dağdaş'ın bir beyanına bir sa
tırla oevap vereyim. Onu eksik bırakamam; 
çünkü, yakaladığım meşhut fikri sonuna ka
dar takübedeceğim. 

«Dediler ki; OECD'nin mecmuası beni il
gilendirmez.» OECD'nim neşrettiği mecmua; 
o kanuna göre ülkelerde yapılmış toprak re
formu sonucunda topratk üzerinde tarımla iş
tigal eden nüfus nispetleri nedir, ne kadar 
limitler vardır, ne kadar kişi toprak sahibi 
olmuştur; iiataitistikî bilgilerle komuoyuna ve 
bütün dünyaya bunu vermektedir. Ben de 
bunu sizin dikkatinize arz etmeye çalıştım; 
ama siz 1959'daki kanunu söylediniz. Tatbi
katının mey vasini ben 'gösterdim, görmeîk iste-
'mediniz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tinin oylanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman 

Mehmet Zekî Adıyaman 

BAŞKAN —• Kifayeti oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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önergeler vardır, okutuyorum. 
ıSayın Başkanlığa 

Toprak ve tarım reformu kanun tasarlısı
nın 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Hisse senediyle ödeme : 
Madde 42. — Hajk sahibi kamulaştırma 

karşılığının yüzde otuzunu toprak ve tarım 
reformu bölgelerinde veya kalkınmada önce
lik tanınacak yörelerde kurulacak özel sınaî 
teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek olanların hisse senetlerinden almak 
istediği takdirde, kamulaştırma karşılğımn 
yüzde yirmisi de peşin ödenir. Geri Ikalan bir 
yıl sonra başlamak üzere on dokuz yılda eşit 
taksitlerle ödemir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toprak ve tarım reformu kanun tasarısının 

42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile arz r e teklif ederiz. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet iSeydibeyoğlu 

İçel 
Turhan Özgüner 

Madde 42. — Hak sahibi kamulaştırma 
karşılığının yüzde otuzunu Toprak ve Tarım 
Reformu bölgelerinde veya (kalkınmada ön
celik tanman yörelerde kurulaeaik özel sınaî 
teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit edi
lecek olanların hisse senedini almak istediği 
takdirde kamulaştırma karşılığının yüzde yir-
mM de kendisine peşin 'ödenir. Bakiye bir 
yıl sonra başlamak üzere eşit taksitlerle oniki * 
yılda 'ödenir. 

Sayın Başjkanlığa 
TopraJk ve tarum reformu kanun tasarısının 

42 nci maddesinin, ilişikte belirttiğimiz şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Konya 
Bahri Karakeçili Baha Müderisoğlu 
Hisse Senedi ile ödeme: 

Madde 42 — Hak sahibi istediği takdirde, 
kamulaştırma karşılığının tamamı veya bir kıs
mı için,. Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
Kamu sınaî teşebbüslerine veya iştiraklerkte 
ait ada yazılı hisse senetleri verilir. Bn hasse 

senetlerine, devletçe ond'o|kuz yıl sûra ile yılda 
yüzde oniki temettü garantisi tanınır ve yüzde 
onilki temettü her türlü harç ve resimden mu
aftır. Yüzde onikinin üzerinde temettü dağı
tıldığı takdirde, yüzde onikiden fazla temettü 
hakkında vergi, harç ve resim yönlünden ilgili 
kanunî hükümler uygulanır. 

Hak sahibi, kamulaştırma karşılığının yüz
de otuzunu Toprak ve Tarım Reformu bölge
lerinde veya kallkınmada öncelikli yörelerde 
kurulacak sınaî teşebbüslerden Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecek olanların hisse senedi 
ile ödenmesini istediği takdirde, kamulaştırma 
karşılığının yüzde ellisi kendilerine peşin öde
nir. Bakiye, bir yıl sonra başlamak üzere, yıl
lık eşit (taksitlerle en çok beş yılda ödenir. 
Her talksit yirmibeşbin liradan aşağı olamaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 42 nci maddesindeki yüzde sekiz 

temettü garantisinin yüzde on ikiye çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

BAŞKAN — Şimdi Komisyonun önergesini 
okutuyorum. 

Hisse senedi ile ödeme : 
Madde 42. — Hak sahibine istediği takdir

de kamulaştırma karşılığının tamamı için, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek kamu sınaî 
teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı his
se senetleri verilir. Bu hisse senetlerine, Devlet
çe ondokuz yıl süre ile yılda yüzde sekiz, te
mettü garantisi tanınır ve yüzde sekiz temettü 
her türlü vergi, harç ve resimden muaftır. Yüz
de sekizin üzerinde temettü dağıtıldığı takdir
de yüzde sekizden fazla temettü hakkında ver
gi, harç ve resim yönünden ilgili kanunî hü
kümler uygulanır. 

Hak sahibi 'kamulaştırma karşılığının yüz
de kırkının toprak ve tarım reformu bölgelerin
de veya kalkınmada öncelikli yörelerde kuru
lacak sınaî teşebbüslerden Bakanlar Kurutun
ca tespit edilecek olanların hisse senedi ile 
ödenmesini istediği takdirde, kamulaştırma 
karşılığının geri kalan kısmı, bir yıl sonra baş
lamak ve oniki yılda ödenmek üzere oniki eşit 
taksite bağlanır ve taksit otuzbin liradan az 
olamaz. 
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DEVLET BAKANI ILHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, «Hak sahibi» değil; «halk sahibi
ne;» galiba? Bir yanlışlık olmasın diye arz et
tim. 

BAŞKAN — Hak sahibine.. 
Sayın Coşkun Karagözoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efendim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmamaktadırlar. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Durakoğlu, Sayın Seydibeyoğ-
lu ve Sayın özgüner'dn önergesine Komisyon 
ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Önergenizi kısaca izah etmek 
üzere, buyurun Sayın özgüner. 

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

40 neı maddenin esprisi ziraatten sanayie 
kaynak aktarmaktır. Şimdi bu espride aşağı yu-
ıkarı birleşiyoruz. Bunda bir münakaşa da yok. 
Ziraatten sanayie kaynak aktarmada birleşiyo
ruz. Hükümet tasarısında ve Komisyon metnin
de olduğu şekilde biz de önergemizde bunu he
def ittihaz etmişiz; ancak, ayrıldığımız nokta
lar var. 

Şimdi arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi: olarak biz karma ekonomiden yana bir par
tiyiz : Kamu sektörü, özel teşebbüs. Bunun 
Türkiye yararına ağırlığını tespit etmek şüp
hesiz, mümkün. Bunun ölçüsü, Yüce Meclisle
rin Türkiye yararına, Türkiye gerçeklerine uy
gun olarak çıkaracakları kanunlarla saptana
caktır. 

Şimdi burada, Hükümet tasarısında bulu
nan ve Komisyonun daha evvel getirdiği şekliy

le 42 nci madde (şimdiki değişiklikle değil) sa
dece kamu teşebbüsünü esas almaktadır. 

Arkadaşlarım, sadece kamu teşebbüsü esas 
alındığı takdirde (Sayın Ahmet Durakoğlu'nun 
da belirttiği gibi) bu, kamu teşebbüslerinde 
karma girişimi de getirecektir ki, biz karma 
ekonomiye taraftarız; ama karma teşebbüse, 
yani karma girişime taraftar değiliz. Bunun 
büyük sakıncalarının izahını beş dakikalık za
man içine sığdırmak mümkün değil : Zaman 
darlığı itibariyle ancak; karma ekonomide ka
mu teşebbüsüne bir de böylece ziraî kaynaklar
dan (ziraatten sanayie) kaynak aktarma iddi-
asıyle özel teşebbüsün, Devlet sektörüne bir 
karma girişim halinde girmesinin mahzurlar 
yaratacağı ihtimaline binaen burada özel teşeb
büse daha ziyade öncelik verdiğimizi belirtmiş 
olmakla yetineceğiz. 

Arkadaşlarım, şimdi şuna dikkat etmek lâ
zım : Bir Cumhuriyet Halk Partisi ki, karma 
ekonomiden yana; ama bir diğer sayın grup, 
özel sektörden ve özel girişimden daha çok ya
na. Vaziyet böyle olduğu halde, sayın Komisyon 
yeni bir değişiklikle; sanki, ağırlığı olan yahut- -
ta çoğunluğu bulunan iki grubu da memnun 
etmek istercesine bir orta yol bulmuş. Bu orta 
yol aslında işi, Komisyon ve Hükümetin, daha 
evvel getirdiği tasarıyla sebep olduğundan da
ha fazla çıkmaza sokar. Yani bunu daha isa
betli değil, daha geçersiz bir yol olarak görü
yoruz. Nedir bu? Hem kamu teşebbüsüne taraf
tar olunacak, hem de özel teşebbüse taraftar 
olunacak. Biz buna taraftarız; ancak, bunda ta
raftar değiliz. Ziraatten sanayiye kaynak ak
tarmada, Devletin ağırlığını bahis mevzuu ede
bileceğimiz kamu sanayine aktarma yapmayı 
sakıncalı görmekteyiz. Şimdi, bu orta yol görü
lene karşı olduğumuza göre; önergemizin sa
vunmasını yaparken görüşlerimize katılmaları
nı rica sadedinde Saym A. P.'li üyelere hitabe-
diyoruz : 

Arkadaşlar; özel sektörden yanaşınız, özel 
girişimlerden yanaşınız. Bir kamu teşebbüsüne 
şüphesiz, beraberce taraftar olduğumuz haller 
oluyor ve olacaktır. Karıma ekonomiye tarafta
rız biz; ama karma girişime taraftar değiliz. 
Bunun sebebini biraz evvel izah ettim; ama 
özellikle özel teşebbüse ve özel sektöre taraftar 
olan Grubunuzun, burada özel sektörü ve özel 
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girişimi esas alan önergemize katılmayı herhal
de reddetmeyeceği ümidindeyiz. Katılmanızı, 
bu ölçüden de ışık tutarak rica ediyor, saygılar 
sunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, Sayın özgü-
ner ve Sayın Seydibeyoğlu tarafından verilen 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. 

Sayın özgüner önergelerini kısaca izah etti
ler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın İrfan Baran'ın önergesine Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

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

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet i . 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
İRFAN BARAN (Konya) — önergemi ge

ri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Baran önergesini geri 

almış bulunmaktadır. Bu sebeple işleme koy
muyorum. 

Sayın Baha Müderrisoğlu ile Sayın Karake
çilinin önergesine Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyon tarafından verilen önergeye Hü
kümet katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilen 
önergeye Hükümet katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz tadil şekliyle maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

28 nci madde Komisyondan gelmiş bulun
maktadır. 28 nci maddenin müzakeresine baş
lıyoruz. 

Maddeyi okutuyorum. 

Bırakılacak toprak miktarı : 

Madde 28. — Aile başkanlarına ve aile sayı
lan kişilere, arazileri sulu ise tablo l'de belirti
len miktarda, arazileri kurusu ise tablo 2'de be
lirtilen miktarda arazi bırakılır. 

Bu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şart
ları haiz olduğu Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca kabul edilen modern işletme sahip
lerine sulu arazide bu kanuna ekli 1 sayılı tab
loda gösterilen miktarların üç katı, kuru arazi
de 2 sayılı tabloda gösterilen miktarların iki 
katı arazi bırakılır. Ancak modern işletmelere 
bırakılacak arazi miktarı sulu arazide bin iki-
yüz elli ve kuru arazide ikibin beşyüz dönümü 
geçemez. 

Aynı zamanda çiftçilikten başka bir mes
lekle de iştigal eden ailelere ve aile sayılan kişi
lere, arazilerini 6 nci maddede öngörülen esas
lara uygun olarak işletmekte olsalar dahi, an
cak sulu arazide tablo 3'te belirtilen miktarda 
kuru arazide tablo 4'te belirtilen miktarda arazi 
bırakılır. 

Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kısmı 
kuru ise o yerin tablo 2'de belirtilen kuru arazi 
miktarının, tablo l'de belirtilen sulu arazi mik
tarına oranı esas alınarak, sulu arazi miktarı 
kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem ya
pılır. 

Tablo 1 ve 2'de belirtilen rakamlar aidolduk-
ları ilçelerin sınırları içindeki her yere uygu
lanır. 

Tablo 1 ve 2'de bulunmayan ilçelerin hangi 
kategoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca tespit edilir. 

Kamulaştırılacak arazi miktarı 54 neü mad
dede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin 
topraklandırılmasma yetmeyecek miktarda ise 
ve bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabi
lecek başkaca arazi yoksa, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca kamulaştırılmayarak sa
hibine bırakılabilir. 
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Tablo 1 ve 2'de belirtilen arazi miktarları 
toprak endeksi elli olan araziler içindir. 

Toprak endeksi elliden farklı arazilerde bı
rakılacak toprak miktarı, tablo 5'teki katsayı
ları île elli endeksine göre bırakılacak miktar
ların çarpılmasiyle bulunur. 

Toprak endeksi; arazilerin profil karakteri, 
toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkalilik, asit-
lik, erozyon, mikroröliyef gibi faktörler nazarı 
itibara alınarak Topraksu Genel Müdürlüğü ta
rafından tespit olunur. 

Bu maddenin uygulanmasına -ilişkin diğer 
hususlar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde; Sayın Ahmet 
Durakoğlu, Sayın özgüner, Sayın Seydibeyoğlu, 
Sayın Bahri Karakeçili, Sayın Baha Müderris-
oğlu, Saym İrfan Baran, Sayın Uslu, Sayın Yıl
dız, Sayın örkunt, Sayın Baran, Saym Balan, 
Saym Topaloğlu, Saym Alaca, Savın Oral, Sa
yın Karagözoğlu'nun önergeleri vardır. Komis
yonca da Başkanlığımıza verilmiş bir önerge 
bulunmaktadır. 

Söz alan savm milletvekillerini arz ediyo
rum : Savm Seydibeyoğlu, Saym özgüner, Sa
ym Baran, Saym Köseoğlu, Saym Karakeçili, 
Sayın Oral, Saym Başer. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Evet, vereceğim efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Grup adına. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — B e n de 

grup adına. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Saym öz guner 

ve Saym Tosyalı da grup adına söz almış bu
lunmaktadırlar. 

Buyurunuz Saym Bahri Dağdaş, Demokratik 
Parti Grubu adına 28 nci madde üzerinde. 

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

Şimdi, yine 28 nci madde münasebetiyle gö
rüşlerimizi grup adına arz edeceğim; ama ister 
istemez tasarının temel felsefesine girmek isti
yoruz. 

Bir kere; toprak endeksleri konusu, bunlar
daki faktörler, ondan sonra reform sahasında 
arazisini işi etse dahi başka bir meslekle iştigal 
©diyorsa yahut başka bir ş>eyle iştigal ediyor
sa elinden alma gilbi fevkalâde kısıtlayıcı ve 

:sözde ilmî bir kıstas getiriyoruz görüntüsünü 
vermek için de endeksten bahsediyorlar. Bir 
kere, bu endeksler nedir? Birincisi bu. Evvelâ 
Ibunun bir vuzuha kavuşması icabediyor. 

Endeksin yanında bir de endeks faktörleri 
getiriyor. Diyor ki, faraza, Adana'da 300 dönüm 
(bırakıyorum, 50 endeksine göre.. Neden 50 en
deksine göre 300 bırakıyorsun? Neden 400 bı
rakmıyorsun, 500 bırakmıyorsun, 7O0 bırakmı
yorsun da 300 bırakıyorsun? Bu takdir hak
kını nereden aldın? Nereden aldın ,:hangi ilmî 
kıstaslara dayanarak aldın? 50 endeksini koya
cağına, 50 endeksini yahutta toprak endekslerini 
yalnız ve yalnız mülklü araziler üzerine getire
ceğine; bir de bunun mukabil endeksleri var; 
(çayır, mera, orman endeksleri de var) bu en
dekslere göre de bir görüş getirsene. 

Bu görüş yok. Bu görüş nerede var? Yalnız 
ve yalnız mülkiyet veya zilyetlikle tasarrufta 
(bulunan vatandaşlarımıza karşı kullanılıyor. 
Bu bir art fikir değil de nedir? Bir kere; bir 
işletmenin büyüklüğünün endeksle tayini ;gayrî 
mümkündür. 

Endeks nereden doğmuştur? Bunun üzerinde 
duralım. Birinci Cihan Hanbi'nde büyük ölçü
de vergi adaletsizlikleri oluyor, kiminden çok 
vergi ,kiminden az vergi tahsil ediliyordu. Bir 
adaletin yerine gelmesi için araştırma müesse
seleri kurmuşlar .Bu araştırma müesseselerinin 
bir yanında da toprak haritaları yapılmaya baş
lanmış. Toprak haritaları nedir? Toprak harita
ları; büyük ölçüde anagrup topraklara dayanan 
ve ondan sonra da o anagrup topraklarının 
fiziki özelliklerini dikkate alacak; ondan son
ra da teknolojik ve arazinin yol durumu, açık
lık kapalılık durumu (röliyef dediği), . mârazi, 
işletmenin sermayesi, kredi imkânları ve bunun 
igilbi birçok faktörleri içine alır. Her şeyden ev
vel de arazinin, hangi büyüklükte işletildiği za
man en çok gelir> en çok verim sağladığı ve bu 
verim ve gelir tespit edilmedikçe; arazi büyük
lüğü yönünden bir kıstas koyamazsınız, mümkün 
değildir bu. 

BAŞKAN — Saym Dağdaş, sonuçlandırınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla.) — Sayın Baş
kan, görüyorsunuz ki. fevkalâde önemli bir ko
nuda beş dakika, sadece toprak endekslerinin 
ıb-ir başlamgıcmı yapmak için bir imkân. Ben 
Yüce Meclisten rica ediyorum; bu endeksler, bu 
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taiblolar üzerinde genişçe bilgi arz etmek için 
sadece 28 nci maddeye münhasır olmak üzere 
müddetti yarım saate çıkarınız. Yarım saate çı
karınız ki, ,millete görüşlerimizi açıklayalım. 
Bu beş dakika içerisinde sıkıştırdınız, öldürdü
nüz bizi. Onun için diyorum ki, bu tasarı geçer
se hakikaten muallel olacaktır. 

ıSEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Cevap ver, 
cetvap. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Cevap ve
remiyorum. Çünkü bakın daha yeni girdim, baş-
langıcındayım daha. 

BAŞKAN •— Sayın Dağdaş, Sayın Dağdaş.. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Daha dört 

cümle söyledim Sayın Başkan. Çok rica ediyo
rum, ikinci bir defa söz alma imkânını bize ve
rin Sayın Başkan veya lütfen, bu maddeye mün
hasır olmak üzere yarım saat veya çeyrek da
kika konuşma imkânını oylayarak sağlayınız. 
Bu hususu Meclisten rica 'ediyorum. Çok rica 
ediyorum, böyle olmaz bu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına sayın Turhan Özgüner, buyurunuz. 
C.H.P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ

NER (İçel) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Bu kanun tasarısına neden karşı olduğumu
zu 'başka maddelerde dile getirirken sık sık, 
«28 nci madde görüşülürken bunu daha açık 
izah edeceğiz» demiştik. 

Arkadaşlarım, bu fırsat şimdi geldi. Şimdi 
önümüzdeki tasarının 28 nci maddesi; Anayasa
nın 37 nci maddesine ters düşmese de, pek aynı 
paralelde olmadığını belirtmekle söze başlaya
cağımız bir madde. 

Nasıl oluyor"? Anayasanın 37 nci maddesi 
toprak reformunu emretmiş. Toprak reformu 
ne ile yapılır? Arkadaşlarım Türkiye'de Top
rak reformu yapılacaksa bir toprak dağıtacak 
isek; elimizde bir toprak var ise, o halde yapı
lır. Toprak reformu yapabilmek için evvelâ re
zervi ciddî tutmak lâzım. «Toprak ve tarım re
formu yapıyoruz» adı altında ciddiyetle rezerv 
toplamayacaksınız; elde toprak yok, elde top
rak bırakmayacaksınız; hep söylerim, hamur 
yok ki ekmek yaptıracaksınız... Yok, bırakmı
yorsunuz. 

Komisyon, Hükümet açıkça dile getirsin: Bu 
28 nci madde uygulamaya konur ise ne kadar 
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bir arazi Türkiye'de toprak reformunda dağıtı
ma tâbi olacaktır1? Bunun münakaşasını yapa
lım. «Anayasanın 37 nci maddesi toprak refor
munu emretmiş olduğu için toprak reformu ya
parım» görüntüsü içerisinde Yüce Meclisten, 
«Reform» adı altında bir tasan geçireceksiniz... 

İşte bunun için diyoruz, bu tasarı, «Toprak-
Reformu» adını taşısa da, reform değildir ve bu 
tasarı bu hali ile sağ tandanslı bir tasarıdır; 
çünkü, reformlar sol tandanslıdır. Reformlar 
herkesi memnun etmez arkadaşlarım. Reform
ların şüphesiz sert olacağı, rijit olacağı öngö
rülür. Reformlar, herkesi memnun etmeyebilir; 
toplumu memnun edecek, milleti memnun ede
cek. Reform tümü ile herkesi memnun edecek 
iddiası ile yapılamaz, yapıldığı takdirde zaten 
reform olmaz. Toprak ağasını memnun edecek
siniz; fakire «Toprak Reformu çıkarıyorum sa
na, bekle diyeceksiniz, «Toprak Reformu çıkar
dım» havası içerisinde, «çıkmakta olduğu» ha
vası içerisinde bekleyecek. Ne bekleyecek1? Kal
mamış ki elde toprak, neyi dağıtacaksınız? 

Arkadaşlarım, bu beş dakika içerisinde bü
tün bunları konuşmaya imkân yok. Bu 1 ve 2 
no'lu tabloları ciddiyetle tetkik ediniz, 1 ve 2 
no'lu tabloda verilecek arazi suluda ve kuruda 
ne miktardır1? Sulu arazide bunun 300 dönüm
den başlayıp 1000 dönüme kadar gittiği görü
lür 1 no'lu tabloda ve görüştüğümüz geçen mad
delerden bir tanesinde de; bu işletme modern 
ise, yeni deyimi ile örnek ise iki katı da verile
bilir. İki katı verilir; ama bir tahdit var, ör
nek işletmede 1250 dönümü geçmez. 1250 dö
nüm ne demektir arkadaşlarım1? 1250 dönüm 
ancak bağ ve bahçedir. Bunu bir yana bırakı
nız, eğer madde geçerse 2500 dönümü bulacak
tır kuru arazide, kuru arazide kişiye 2500 dö
nüm bırakacaksınız. Hele ki bunu kendi imkân
larıyla suladıysa onu kuru sayacaksınız ve o su
lu olan araziyi 2500 dönüm olarak bırakacak
sınız ve Türkiye'de toprak reformu yaptığınız 
iddiasında bulunacaksınız. Belki bunun adı 
«Toprak Reformu» olur; ama bu Toprak Re
formu değildir arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak bu sebeple buna karşıyız. 
Anayasanın 37 nei maddesinin emri, Türkiye'de 
gerçek toprak reformunu yapmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar

layayım efendim. 

— 671 — 



M. Meclisi B : 125 12 . 6 . 1973 O : 1 

«Gerçek Toprak Reformu» adı altında, böy
le 28 nci maddenin âtrfta bulunduğu (1) ve (2) 
numaralı tabloyu çıkarıp buna «Toprak Refor
mu» diyerek kimseyi kandıramazsınız arkadaş
larım. Bunun için karşıyız, bunun için kargı ola
cağız, ve Toprak Reformu 'bu hali ile çıkarsa, 
"bütün maddelerine taraftar olmak mümkün ol
sa dahi, elde dağıtılacak arazi kalmayacağı için 
toprak Reformu lâfta çıkarılmış olacaktır. 12 
Mart'tan sonra Toprak Reformunu çıkarmaya 
meclbur olduğunu zanneden bir grup, Toprak 
Reformu adı altında, Toprak Reformu bahanesi 
ile 28 nci madde ile bu Toprak Reformunu lâf
ta bırakmıştır diyeceğiz, sayın arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. 
[BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grubu adına sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım ; 

28 nci madde ile ilgili olarak Cıımhuriyerçi 
Güven Partisinin görüşünü arz ediyorum. 

Sayın Ecevit ve Hüdai Oral'm da imzasını ta 
şıyan ••eski tasarıda örnek ve verimi i işletmelerde, 
"bu örnek; verimli işletmeyi yapan arazi 'sahiple 
rine iki misli 'arazi verilmesi kabul edilmişti, ön
görülmüştü. Bu madde 'vesilesiyle şimdi bu görüş
lerinin aksini iddia etmektedirler. 

Hükümet ve Komisyon tarafından son olarak 
hazırlanan tasarıda ise 28 nci madde en iyi şek
lini almış 'bulunmaktadır. 

Biz, verimli ve modern işletmeyi desteklediği 
için, istihsali artırdığı için bu maddeyi destekli
yoruz. 

•Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

'Sayın Bahri Dağdaş, buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 

'(Konya) —• Sayın Başkan, 
Evvelâ şunu ifade edeyim ki, Anayasanın hük

mü sarih. Anayasa diyor ki, bir tavan ve bir 
taban koymak kanunla mümkündür. Getirilen 
tasarı evvelâ, 337 ilçede araziye tavan konma
sını yönetmeliğe atfediyor. ıBu yönden bir kere 
bu önerge sakattır. Bu bir. 

İkincisi; Sayın Devlet Bakanı dediler ki : 
«Biz, gelen kanunun şu maddesini şu yönden ka
bul «demedik; çünkü Van'la Adana'yi aynı tu
tan bir kanun getirmişlerdi. Hiç böyle mantık 
plur uru?.» 

Ben şimdi zikrediyorum, bakın getirdikleri en • 
dekse, 'endekste nereleri bir tutuyor: 

Ayvalık'la Bismil. Biri zeytin mıntıkası, bi
ri buğday mıntıkası. İlme bakın ilme!.. Bakın 
ne diyor; Nusaybin'le Bafra. Bakın, Allah aşkı
na, burada ilim diye, endeks diye bir şey var mı? 
Bafra ide Siirt merkez ilçesi, Akhisar ile Viranşe
hir... Getirdikleri kıstaslara bakın. Bunun gibi 
yüzlerce, binlerce tezat çıkarabilirim. Demek ki, 
endeksi dahi ilmî .mânada anlamamışsın. Yok öy
le bir şey. Endeks ne idi? İşte o -endeksin izah 
edilmesi için bize mehil verin diyoruz. Endeks için 
bir kere büyük toprak gruplarının haritası yapı
lacak; şart. Alüviyal 'arazi, kestane rengi step 
toprak arazileri, Braunerde çernezyum, bunlar 
tipler... Bir de bunların meydana getirdiği alüvi-
yaıllar var; bunlar toprak grupları. Evvelâ bu 
toprak grupları üzerinde fizikî vasıflan ele ala
caksın, 'sonra toprak sınıflarını meydana getire
ceksin, bu toprak sınıflarını meydana getirdikten 
sonra da asgari her bölgede 2 000, 3 000 işlet
mede; 3 sene, 4 sene, 5 sene araştırma yapacak
sın. Diyeceksin ki, gelişen teknoloji içerisinde 
buradaki verimlilik; şu şu alüviyal bölge üzerin
de, şu vasıftaki toprak "karakterinde 100'dür. Bu
nun yanında, faraza Adana'da aiüviyalda 100'-
dür, teröz toprak grubunda 60, 70'tir. Ama bun
ların hiçbirisi yokken, sen bir kere ne merada., 
ne orman -sınırlarında' hiçbir şeyi kabul etmez
ken, indî bir literatürden; sadece vergi değeri, 
âdil vergi ödemek, gerçek değeri, 'hakikî geliri 
tespit etmek için Almanya'da Birinci Cihan Har
binden sonra geliştirilen toprak endekslerine gö
re etraksvert, yani gayrisâfi hâsıla ve ondan elde 
edilecek safi hâsılanın vergiye değer olan kısmı
nın tespitini alıp getireceksin, 'endeks koyacaksın 
ve buna göre de toprakların tavanını tespit ede
ceksin. Bunun ilmî kıstası nerdedir? Bir bölge
de, bir havzada gelir ve verimin ekonomik olarak 
büyüklüğü araştırmaya dayanarak tespit edilme
dikçe ve toprak haritaıları yapılıp, tamamlanma
dıkça, bunların tatbikine imkân yoktur. Nitekim, 
bizim memleketimizde de böyle bir araştırma ya
pılmıştır; faraza Meriç havzası, faraza Antalya 
bölgesi havzası böyle bir araştırmaya tabi tutul
muştu J?. 

Şimdi ne yapıyorsun? Toprak endeksinden 
bahsediyorsun, ilçeler üzerinden köyler üzerinden 
nerede ise endeks koyacaksın; aklına 'gelenleri ve 
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aklına gelmeyenleri de 'bir yönetmeliğe havale ede
ceksin. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, sonuçlandırınız 
efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum 'Sayın Başkan. Bağlıyorum; ama bir daha 
söz alacağım. Bu olacak iş değil. 

BAŞKAN — Mümkün olursa pek tabiî, hak
kınızı kullanabilirsiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Demek ki, 
endeksle olsa olsa ekonomik ve vergi değerlerin-
dedir kıstas. Daha sonra ne getiriyorsun bura
da! Benim arazim vardır, fevkalâde bir ıslahatçı 
vardır. Sermayem de vardır, ıslahatçıya idare 
ettiriyorum orayı. Sen diyorsun ki, bu arazi se
nin değil, istimlâk edeceğim. E, şimdi -bu sosya
list 'bir görüş değil de nedir! Nedir yani, her şeyi 
bir şarta bağlıyorsun. Nereden buldun bu kıstas
ları, nereden icat ettin! Bir yerde ne dedik, Al-
lâhtan korkun... 

BAŞKAN —• Sonuçlandırınız dedim, lütfen. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müdür 'tâ

yin etmişim, işletiyorum arazimi, verimli ilşetiyo-
rum; ama... 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
«Allah'tan korkun» diyor. Rica ederim ibu şekilde 
Yüce Meclise hitap etmesin. Ne demektir l>u? 

BAŞKAN — Kelâm tarzı, başka türlü anla
mayınız efendim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Rica ederim, o ş'ekilde konuşmasın. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş'in kendine mah
sus konuşma sitili içinde sık sık geçen kelimeler 
bunlar'. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sayın Fev
zi Güngör, hiç kimseyi itham etmedim, ortaya 
söylenen bir sözdür bu. Nasıl «birader» diyor
sam, bu da iböyle oldu. Ben 'sözlerimi samimî ola
rak kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Siz 'bitirmezseniz ben keseceğim 
sözünüzü. Lütfen... 

. BAHRİ DAĞ-DAŞ (Devamla) — Meseleyi bu 
ölçüde ele alacak olursak, hangi art düşünce ile 
de hu 28 nci madde tedvin edilmiştir? Hem na
sıl; 28 nci madde bir kere alınmış, bir kere veril
miş, tbir kere daha geldi, bir kere daha geri git
ti... Demek ki, burada oturmuş bir şey yoktur. 
Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünün mut
lak karşısındayız; ama bu tasarı tim da mutlak 
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karşısındayız. Tahdit getiremezsin., endekslerin 
sureti .katiy ede doğru değildir. 

BAŞKAN —• Sayın Dağdaş, kaçıncı hatırlat
mam?.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

HİDAYET İPEK (Giresun) — Neyin yarım
dasınız? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Benim ne
yin yanında olduğum belli. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bana adalet mi 
denir; iki kişi ne getiriyor Meclisin başına? 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim? 
C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ

NER (İçel) — Sayın Başkan, 28 nci maddenin 
daha müzakeresi başlamadan Sayın Devlet Ba
kanı Öztraık, Hükümet olarak karşı bulundukları 
(Komisyondan çıktığı şekli ile) maddeler arasın
da 28 nci maddeyi do saymıştı, 7 nci maddeyi 
de saydı; örnek işletme de dâhil. Çünkü örnek 
işletme 28 nci madde ile de ilgilidir. Zira 1 ve 
2 numaralı tablolardaki miktarlarda iki kat bahis 
mevzuu. 

Arkadaşlarım, 28 nci maddeye karşı olduğu
nu belirten Sayın Öztrak, her halde aynı şekilde 
yine Hükümetin bir Saym Bakanı olarak, Hükü
met olarak da karşıdır. E, şimdi bu madde 'böy
lesine çıkarsa; 1 ve 2 numaralı talblolar 'böylece 
kabul edilirse, 7 nci maddede kabul ettiğimiz ör
nek işletme atfıyle 28 nci maddedeki miktarlar 
ve onun atıf yaptığı 1 ve 2 numaralı tablolarda
ki gibi iki kat olursa; sulu arazide 1 25ü dönüm, 
kuru arazide 2 50ü dönüm kabul edilirse; Tür
kiye'de, (Saym Öztrak'm dediği şekilde söylü
yorum, onun deyimini aynen alıyorum.) toprağa 
muhtaç 50 bin çiftçi ailesi topraksız kalacaktır. 
Bunun 'böylece saptanmasını ve zabıtlara geçme
sini isterim. 

Şimdi, bu 28 nci madde böylece geçtiği za
man, tanı 50 bin diye saptanan toprağa muhtaç 
çiftçi ailesinin topraksız kalmasına taraftar mısı
nız arkadaşlarım? Taraftar mı olacağız? Ya top
rak reformu yapalım, yahut da yapar görünmek
ten vazgeçelim. Toprak reformu, ya gerçek top
rak reformu olur, yahut da toprak reformu yap
tığımız iddiasıyle hiç kendimizi yormayalım. 

Bu toprak reformu diğer maddeleriyle şek l 
•bakımından bir toprak reformu du r ; ama gelir 
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gelir düğümlenir, 7 nci ve 28 nci maddf diye 
bağlanır. Çünkü 'bu iki madde, dolayısmc atıfta 
bulunduğu 1 ve 2 numaralı, ondan sonra da 3 
ve 4 numaralı tablolarla, toprak reformunun ağır
lığını, düğüm noktasını teşkil eden maddelerdir. 

Arkadaşlarım, 'herkes kendi «bölgesini 'bilir. Ba
kınız, benim bölgemden size 'bir - iki tane örnek 
vereceğim; burada İçel'den çok sayın arkadaşla
rım da (başka gruplardan) aksini söylesinler. 

Şimdi, 1 numaralı tabloda, çiftçi ailesine 'bı
rakılacak sulu arazi. Bizim öyle fakir bölgeleri
miz var ki, miktara bakınız arkadaşlarım; Mut' 
ta 330 dönüm, Gülnar'da 330 dönüm. Burada 
İçel'i! 'başka gruplardan çok değerli arkadaşlarım 
var, Mut'ta, Gülnar'da 330 dönüm sulu arazi bu
lamazsınız. Buna «örnek» diyeceksiniz, iki ka
tını 'vereceksiniz; 660 dönüm vereceksiniz. 660 dö
nüm arkadaşlarım... Bizim Mut'ta 330 dönüm
den, Gülnar'da 330 dönümden bahsedemezsiniz. 
Kaldı ki, iki katını vereceksiniz. 

'BAŞKAN —• Sayın özgüner, sonuçlandırınız 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) - Pek 
efendim. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Tavan 
yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tavanı
nı böyle tutarsanız; bizim •bölgede, yani mümbit, 
çok değerli arazisi olan Çukurova'nın İçel kesi
minde toprak reformunu büyük ölçüde yapamaz
sınız. Tarsus'ta ve Mersin'de ise ancak 2 - 3 ki
şiye tatbik edebilirsiniz; arazi kalmaz, zira dağı
tılacak arazi yoktur. Arazi dağıtmayacaksınız, 
bir rezerv bahis mevzuu değilse, toprak reformu
nu neden yapıyorsunuz? 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Demek 
İri, tarımda çok nüfus var da ondan. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topra
ğa muhtaç 'bölgelerden bahsediyorum. Gülnar ve 
Mut bölgeleri toprağa muhtaçtır; toprak reformu
nu bekliyorlar; ama toprak reformunu bekleyen 
bu bölgede neyi dağıtacaksınız? Kimin elinden 
alıp, ne miktarın üzerindekini vereceksiniz? 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sayın 
özgüner, toprak yoksa zaten yoktur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Mikta

rını daha aşağıda tutarsak var. Onu söylemek is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, sonuçlandırınız 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Bir, iki 
dönümlük toprak ancak arsa olur. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Saygı
lar «sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın İlhami 
Ertem, buyurunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkün olursa Sayın Bahri 
Dağdaş, hayhay efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Kısa 
görüşmek üzere söz istiyorum, beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, yazdım efendim, 
mümkün olursa veririm. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — En ev
vel iben söz istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Kimden evvel söz istediniz efen
dim? 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Grup
lardan ve şahısları adına konuşan arkadaşlardan 
evvel -söz istemiştim. Sayın Komisyon Başkanı da 
bizleri dinlesinler, ondan sonra görüşsünler efen-
düm. 

BAŞKAN <— Sizden evvel grupları adma söz 
isteyen arkadaşlarımız var daha, Sayın Alaca 

Sayın Komisyon Başkanı buyurunuz efend'r 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım ; 

Bu madde, gerçekten bu kanunun en mühim 
maddesidir. Madde üzerindeki iki zihniyet, iki 
görüş birbiriyle çelişme halinde bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi, Demokratik Partinin savundu
ğu görüş, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisinin 
savunduğu görüştür. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — İkisi de 
çağ dışı... 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bunların 
her ikisinin de, memleketin gerçekleriyle, mem
leketin yarariyle birleşen tarafı yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve inanın
da kendileriyle yaklaşabilmek de mümkün de
ğildir. Burada defalarca izah ettik ve defalar
ca Anayasanın maddelerini okuduk, dedik ki ; 
Anayasamız," toprak ve tarım reformunun ana-
ilkesi olarak iki hususu getirmektedir : 

Birisi; Türkiye'de verimi ve üretimi artıra
caksınız. Türkiye'yi ne beslenme, ne de sana
yiin gelişmesi bakımından dar boğazlara, güç-
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lüklere, imkânsızlıklara düşürmeyeceksiniz. Tür
kiye'nin topyekûn kalkınmasını ve refahını teh
likeye sokmayacaksınız. Bu, Anayasanın birinci 
emridir. 

Diğer, aynı değerdeki ikinci emri de; Türki
ye'de bölgelere, tarım bölgelerine ve tiplerine 
göre, işletmelerin sınırını çizerek - deminki söy
lediğim üzere - Türkiye'nin gelişmesini ve kal
kınmasını tehlikeye düşürmeden, verimi ve üre
timi azaltmadan, yeter toprağı olmayan gerçek 
çiftçilere ve toprağı bulunmayan hakikî çiftçi
lere toprak dağıtacaksınız. İşte bu kanun, bu 
iki gayeyi birden dengeli olarak getirmiştir ve 
28 nci madde ile bunu gerçekleştirmeye çalış
maktadır. 

Bu hususta ne Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşü ile ne de Demokratik Partinin görüşüyle 
anlaşmaya, bağdaşmaya imkân yoktur. Her iki
si de, Anayasanın 37 nci maddesinin getirdiği il
kelere aykırıdır. 

Bu sebeple diyoruz ki, mülkiyet hakkı; Ana
yasamızın öngördüğü, savunduğu, başta gelen 
müesseselerden bîridir. Ama, «modern Devlet» 
anlayışında, artık mülkiyet hakkı görevler de 
getirir; haklara sahip olduğu kadar, yanında 
görevler de getirir. Bu görevlerden biri, tabiî 
ki kamu yararı yani toplum taydaşıdır. İşte bu 
sebebe dayanarak 87 nci madde sevk edilmiştir. 
Bu sebebe dayanarak, mülkiyetin toprakta sı
nırlandırılması cihetine gidilmiştir. 

Bunu hiçbir vakit demagojik bir slogan ola
rak, «Niye apartmanları iş hanlarını kamulaş-
tırmıyorsun» sloganı ile birleştirmeye imkân 
yoktur. Muhterem arkadaşlarım, toprak sınır
lıdır. Her parası olan, istediği kadar apartman 
yapabilir, istediği kadar iş hanı yaptırabilir; 
ama toprak sınırlıdır. Toprağın üzerinde ikin
ci bir hususiyet daha vardır: Türkiye'da İm- giz-
ii işsizlik bulunduğu meydandadır. TürkiyeMe 
(istihdam yaratmak zorunluğıı da orta yerde
dir. 

Binaenaleyh, Türkiye'de toprağın 'artmadı-
ğmı dikkate alarak, gizli;- işsizliği unutarak, 
istihdam yaratmayı Devletin en büyük vazi
felerinden biri saymaksızm, Demokratik Par-
t'nin konuştuğu gibi, ıkonuşabilmeye ve mem
leket gerçeklerine bakabilmeye imkân yoktur. 

Dır diğer husus da; artık bu me.mkketm 
içtimaî huzura 'ihtiyacı vardır. Toprak sahibi

nin de bu içtümaî huzura, güvene kavuşması 
zaruridir. Bu husus ortada bir huzursuzluk 
mevzuu olarak kaldığı zaman, tarımda bdk-
lie.nilen yatırımların yapılması düşünülemez. 
Bu bakımdan da, verimde ve üretimde bir düş
me olur. 

O sebeple, Sayım Cumhuriyet Halk Parüisii 
sözcülerinin tümü üzeninde de ifade etıtikk-
ri ve basında çıkan birçok yazılar gibi: «Efen
dim, ağalara yardım ediliyor... Ekonomik öz
gürlük olmadığı müddetçe siyasal özgürlük 
olmaz; oy depolarına dokunulmak istenmiyor» 
gibi sözlere, bu memlekette .artık nihayet ver
mek lâzımdır. Bu memleketin huzura, geliş
mesi, bu sloganların yurt sathından silinmesi 
ile mümkündür. Ama biz en mâkulünü yap
maya gayret elliyoruz. Yoksa, Sayın ÖzgünerU 
susturmaya imkân yoktur. Biraz evvel yine bu
rada, -«Efendim, ağalan koruyorsunuz; bu cet
veller kabul 'edildiği zaman da rezerv kalmı
yor» yaygaraları devam edecektir. Ama, büz 
bunları tamamen önleyeceğimizi iddia etmi
yoruz; fakat aklıselim sahiplerine, vicdan sa-
hilpleıüıe, memleketin gerçeğini ve bilimi bi
lenlere karşı, ortaya hâdiseleri koyuyoruz. 
Artık bu kanını çıktıktan sonra; «!5'0 OOO dö
nüm topraktan 30 000 -dönüm toprağa salıip 
olanlardan ve bunlann köy sahibi oluşundan; 
740 köy ağalara, sülâlelere, şahıslara bağlıdır, 
bunlar her türlü özgürlükten uzaktır' terane
lerini kaldırmak istiyoruz. Bu listede ne getir-
ıvj'glz? 

TALÂT Kö^EüfiLU (Hatay) — Şahıs kö
yü olarak Türkiye'de 30 köy yoktur. Buna bir 
misal versinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Sayın Köseoğki; 30 köy, 
veya 740 .köy var olup olmadığı istatistikler
dedir. Madem ki, Devlet istatistikselinde şa
hıslara, sülâlelere bağlı 740 köy var görünü
yor. Bunu yokcdie'i tedbirleri getiıip, kanunu 
çıkanmaya meeburuz. 

Muhterem a ika da şiarım; binaenaleyh iki 
hususu dikkatinize sunuyorum: 

Dinmem, «'Sınırlanırsa, Tüık tarımında ve
rim ve üretim düşer» görüşünü, bu getirdi'ği-
nıiz 28 nci maddedeki sınırlaıla, 7 nci madde
de kabul ettiğimiz «örnek iyletınes» ile önle
mek istiyoruz ve bunu önleyeceğimize inanı
yoruz. 
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İkincisi de; karşı tarafın sol sloganın/a kar
şı, «oy (deposu, elkomomllk özıgürlüikt.en yoksun 
insanlar» dan, şu sımırlı topraklar bulunduğu 
müddetçe, bahsedebil meye imkân yoktur. Kı
raçta, soğukta nadasa bırakıl!an 4 00 dönüm 
toprağa sahi'botan bir kimse ilcin; «Ekonomik 
özgürlükleri kaldıran insanıdır, bir/takım .in
sanları ecir gibi kullanıyor» iddJası illeri sürü
lemez. İşte 28 nci madde bu hususları orta 
yere getirmiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; ne sondaki tablo-
larla, ne de getirmiş okluğumuz «Örnek üşlet-
mle' tipi ile 'Türkiye'deki rezervlerde büyük 
bir azalma olmamaktadır. Kaldı kıl - tekrar 
^ediyorum - bizim gayemiz yalnızca sosyal ga
yeye dönük toprak dağıtmak değildir. Bizim 
gayemiz, Anayasanın 37 ncü maddesinin ba-
şındada ifade edildiği gibi, tarımda aldığımız 
tedbirlerle 'veıü.n ve üretimi de artırmaktır. 

-Bu ööbeple. örnek işletme Türk tarımı için, 
Türk cıkonomiûi ilcin zaruri bir işlotme tipi ota-

. rak çıkmıştır. 
Bu endeksler acaba indî midir Bu endeks

ler bir ilmin gereğidir. Bunun üzerinde fazla
ca durmayacağım. Eğer Yüksek Heyettiniz bir 
tekrı'syeui dinlemek isterse teknisyen em-
ninizdedir, takdir Yüksek Hey etinize aittir. 

Türkiye'de toprak büyüklüğünü tespit ede
ceğiz. Nasıl tespit edeceğiz'? Bunu ilmî bir kıs
tasla tespit iod'eceğ'iz. Bu ilmî kıstası endeksler 
getirmektedir. 

'Tekrar ediyorum, bu endeksi enin özelliği, 
tamamen teknik bir kounu okluğu için tara
fımdan size arz edilmeyecektir, Yüksek Heye
tiniz lüzum görürse, endeks hakkında gerek-

, li bilgiler size verile e ektir. 

iMuhtercün arkadaşlarım, bu tasarı Mülayim 
Gökalp tasa.rıSı gibi küçük düşürücü sözlerden 
ufaktır. Mülayim Gökalp bir profesördür, bıir 
Ilükümıere tasarı hazır lanın asını da yardım et
miştir. Nasıl ki, Sayın Dağdaş'm da tasarının 
hazırlanmasında yardım eden profesörler gibi. 
Ama ona hüviyetini! veren, Hükümetlin karar-
nameya 'bağlaması ve sonra da Parlâmentonun 
ve:<er'.,eji şekildir; fakat hiçbir vakit biz tek-
ııiiiye'nlei'iıı görüşüyle beraber olmadık, böyle 
'bil.' yeyi esasen Hükümet dahi getirirken tas
vip ie.tm.cdil. Çünkü, dikkatinize bilhassa arz 
etimek işitiyorum, Nihat Erim Hükümetime su-
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nulmuş olan taslakta araziler filvaki suluda 
150 - 400 dönüm, kuruda 300 - 1 600 dönümle 
sınırlandırılmıştı; ama 500 000 lirayı geçen 
vergi değeıılnclelkii arazinin büyüklüğü ne olur
sa olsun bunun sınır kabul edilerek üstünün 
alınması gerekiyordu. Bu o demekti ki, bir na
renciye .bölgesinde toprak hüyüklüğü ancak 
20 dönümle kadar düşecekti ve pamuk ekilen 
bir bölgede de -125 dönüme kadar ekilecekti. 
Bunu Komisyonda teknisyenlere sorduk; neye 
göre tespit ettiniz1? «Efendim, birinci sınıf 
Devlet memurunun aklığı paraya göm». O za
man birinci sınıf Devlet memuru 4 700 lira alı
yormuş, ona göre böyle bir sınır düşünmüşler. 
Kjomisyonunuz bunu şiddetle reddetmiiştilr. Biz 
Türkiye'de gelir dağılımı, eşitliği peşinde koş
muyoruz; böyle 'bir düşünce bizim zihniyeti
mizden uzaktır. Biz Türkiye'de, Türkiye'nin 
kalkınmasını, tarımın gelişmesini gerektire
cek tedbirleri 'düşünüyoruz; ama bunu düşü
nürken, biraz evvel de arz 'ettiğim gibi, Tür
kiye'de birtakım çirk!n sloganların Türk mil
letinin huzurunu bozmasına, her şeyclan aziz 
tuttuğumuz demokratik rejimi zedelemesine 
de imkân vermek istemiyoruz ve bunun ya
nımda, tekrar 'ediyorum, bu sloganlara ek ola
rak, köylde yaşayan, hayatını Çiftçilikle ka
zanan vatandaşa henüz sauayılde, ticarette ve 
diğer hizmet dallarında gerekli iş sahalarını 
açamadığımız, kendisine o yaratıcı ve hamle
ci eğitimi verıemediğimiz sürece, toprakta Türk 
köylüsüne bir istühdaım imkânı yaratmaik so
rumluluğunu da duymaktayız. 

İşte bu sınırlama, bu zarurî duyuşun ve 
Türkiye'nin özelliğinin meydana getirdiği bir 
husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 28 nci ımaddey-
le deminden beri arzına çalıştığım üzere, büyük 
topi'ak, dengesiz topi'ak dağılımı dengeli hale 
getirilmektedir. Aynı zamanda, ara.zin.in çok 
uf alarak üzerinde tarım yapmaya imkân ver
meyecek tarzda işletmelerin küçültülnrejmi de 
önlemektedir. 

Bütün bunları yaparken de, Türkiye'de 2 
milyon im üstünde bulunan ve yeter toprağı 
olmayan çiftçi ailesine, rezervlerin imkân ver
diği ölçüde toprak dağıtıp, onlariı yeter ge
lirli aile iljl'etm.e.'.ıl haline sokmayı hedef tut
maktadır. 
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Sayın DağdaşAn her maddede defalarca 
söylediği şeyler, gerçeğin dışındadır. Bu ka
nun sadece vatandaşın mülkünü kamulaştıra-
rak toprak dağıtmayı hedef tutmamaktadır. 
Bu 'kanun, sulamayı) yurt sathında artırmayı, 
böylelikle daha az topraktan daha çak verini, 
üretim ve gelir sağlayıcı tedbirleri sulaıma-
nın gelişmesiyle sağlamayı hedef tutmakta
dır. Bu kanun tarıma 'elverişsiz olan toprak
ların ıslahım ve bu suretle tarım arazisi hali
ne ifrağı suretiyle vatandaşa tevzii'ni hedef 
tutmaktadır. 

Bu kanun, orman vasfını kaybeıtmilş ara-
a'lerin tarım arazisi olarak geliştirilmesini ve 
böylelikle vatandaşa o yolla tevziini yine amaç 
bilmektedir. 

Bütün bunların dışında da, büyük işletme
ler™. kamulaştırılması suretiyle arazi rezervi
ni sağlamaya gayret etmektedir. 

Binaenaleyh, bu kanuna göre yeter topra
ğı olmayan veya topraksız çiftçiyi toprak sa
hibi kılmayı hedef alıyoruz ve bunun için 
'de 4 rezervden faydalanmayı amaç biliyoruz. 

Birisi, sulamanın art ın iması; 
İkincİGİ, tarıma elverişsiz olan toprakların 

tarıma elverişli hale getirilmesi; 
Üçüncüsü, orman vasf:ını kaybetmiş olan 

arazilerin tarım arazisi içi'ne alınması; 
Dördüncüsü de kamulaştırma, 
Bütün bunlarda da daima dengeyi ve •mil

lî «menfaati1 bir arada mütalâa etmiş bulunuyo
ruz. 

.'Muhterem aıikadaşlarım, bu 'kanun mad
desi hiçbir sekiliyle küçük işletmeler yaraıtma-
yı düşünmemektedir, yeter .gelirli aile işi et
mesini 'csais kılmaktadır; ama Türkiye'de 1 dö
nümden 50 dönüme kadar olanlar işletmeleri-
mini'z c/c '75 imi, öd'le ICO dönüm arasında olan
ların da iyetm ele i finizin 14,7'si okluğunu göz
den uzak tutmamak mecburiyetindeyiz. 

.Bütün bunlar dikkate alınarak, bu madde
deki, sınırlamalar getirilmiştir. Bu maddedeki 
sınırlamalara göre, endekse göre, bir kiliseye 
bırakılacak toprak miktarı suluda en az 300 
dönümdür. Tekrar el diyorum, suluda en az 300 
dönümdür. Kuruda ise bu, arazi özelli'ğiine, en
dekse göre 6C0 dönümdür ve endekse göre bu 
mfıktarlar artmaktadır. Kuruda 2 000 dönüme 
kadar, suluda da 1 000 dönüme kadar çikmalt
tadır. 

Bu maddedeki değişikliğimizle, Türkiye'de 
yeknesak uygulamayı sağlamak maiksadiyle, 
örnek işletmeyi bütün bölgelerde kuruda ve 
suluda, bu bırakılacak araziyi bir kat dana 
çoğaltarak: tevzi etmeyi dikkate almış bulu
nuyoruz. Bunların daha bir -katını ve tavanı da 
kaldırmış oluyoruz. Türkiye'nin her yerinde-, 
suluda ve kurada örnek işletme, tablo 1 ve 
2 'de bırakılacak: olan arazinin bir*katı daha 
olmak suretiyle tespit edilecektir. 

Diğer getirilen bir husus da, endekslerde 
örnek işletmede 1 ve 2 numaradaki cetvelle
rin altındaki dönümlerin daha aşağısına düş
meyecektir, yani Adana'da endeks ne olursa 
olsun, örnek işletmenin büyüklüğü 600 'dönü
mün aşağısında olmayacaktır. 

Bu değişiklikleri ile maddeyi yüksek ten
siplerinize sunmaktayirm. Bu madde Türki
ye'deki: iki aşın görüşün de elimdeki slogan
ları alacak, Türk tarımının verim, ve üretim
de gelişmesini ve toprağa muhtaöolan, yeter 
topraik sahibi olmayan ve toprağı bulunmayani 
çiftçiye de toprak vermeyi sağlamış buluna
caktır. 

•Elimizdeki rezervler bellidir, bu rezerv
lerden 8 313 408 dönümü kamulaştırmadan, 
13 783 235 dönümü Hazinenin özel mülki'yetîn-
deki araziden, 10 milyon dönümü de Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki araziden, ol
mak üzere 3:2 096 643 dönümlük bir rezerv 
bugünıkü durumda tahmin edilmekteldir. Ör
nek işletmenin bunlar üzerinde ne kadar ke
sin olarak azaltma yapacağı kamulaştırma
da bili'ıımemekle beraber, bunun örnek işlet 
menin vakıfları itibariyle* 2 - 3 milyon azalt
manın üzerinde azaltma yapmayacağını ilfa-
de ediyorum; fa.kat bütün davamız, (Tekrar 
ediyorum) toprak dağıtmak olmayıp Türk ta
rımını da düşünmek, Türk tarımında kalifiye 
elemanın, Türk tarımında sermayenin yatma
sını, gelmesini ve böylelikle verimi'n ve üreti
min artır:rmasını da hedef tuttuğumuz için, 
bu denge içinde bu örnek inletmeye ve şu za
rurî sınırlamalara ihtiyaç vardır. 

Hepimize saygılarımı sunanın. 

İBAŞKAN —< Buyurun Sayın Turhan Fey-
zioğlu. 
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C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
OÖ-LU (Kayseri) — Arkadalar, Sayın Koînı's-
yon Ba:şkanının çiok değerli izahatından son
ra huzurunuzda birkaç dakikadan fada kal
mama gerek yok, zaten imkân da yok aldığı
mız kararlara göre. Yalnız bir metin okumak 
i) itiyorum, 'altındaki iknzayı biraz sonra arz 
edeceğimi. Bu cümleleri bir tasan gerekçesin
den alıyorum. 

«Sahihine bırakılacak arazinin 'en yüksek 
tavanı üz-erimde düşünülürken, çiftçiliği yıl
lardır meslek edinerek benimsemiş ve bu se
beple de elindeki toprağı bölgenin şartlarına, 
ziraat şekille nine ve işletmecilik tokni.ği esas-
larına göre üretken bar sekilide örnek olarak 
işletmelerin durumları ekonomik ve sosyal 
yönlerden gözönünde tutulmuş ve bu gibi iş
letmelerin, reformun uygulanması süresince 
değil, kanunun yürürlüğe konmasından il't'i-
baren belirli bir süre içlinde uygulayıcı teşki
lât tarafından tespit edilmesi ve bunların 
sahiplerine de 2 sayılı cetveldeki hadlerin bir 
kat fazlasının bırakılması doğru bulunmuş
tur. 

•Şânıdü örnek i'şletme 'kavramını kabul ede
lim.; bu gerekçe özetle : «Ekonomik amaç, 

's'osyal amaç kadar önemlidir» diyor. Örnek 
işletme kurmak suretiyle bölgenin şartları
na göre daha yüksek verim, e"! le eden bu örnek iş
letme sahiplerine, cetvelde gösterilen mikta
rın ikil midini bırakalım. 

Bu gerekçenin altında bugünkü C. II. P. 
yöneticilerinden bir çoğunun imzası vardır. 
E n başta C. H. P.'niıı Sayın Genel Başkanı Ece-
vjt'in imzası vardıır. Tasarı olarak, Hükümet 
üyesi olarak ilki misli bırakalım demiş, ör
nek işletme ise. Maddenin metnini! de arz ede
yim ; (25 nci maddedir. Burada 28, orada 25. 
Ej-Jki bir tasarı bu.) 

Örnek işletmelerde gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzelkişilerine bırakılacak tarıma el
verdi araziniln büyüklüğü 2 sayılı cetvelin iki 
katı olarak hesaplanır». 

Şimdi, örnek işi etme kavramını iktidarda 
iken kabul edecekdnlz, Anayasa bunu emre
diyor diye, «Anayasa sosyal amaç yanında 
ekonomik amacı da emrediyor» diyeecfeiniiz, 
«Verimli işletme yapana bir farklı arazi bü
yüklüğü tanıyalım ki, topraklarımızın daha 
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verimli ilşletilmesüni (sağlayalım diyeceksiniz. 
•Sonra sorumsuzca muhalefet yapmak dönemi 
gelince; «Ne demek efendim örnek işletme 
'kavramını kabul etmek? Örnek işletme kav
ramını kabul edersek rezerv kalmaz, reform, reform 
olmaktan çıkar, yozlaşmıştır, Anayasaya aykı
rıdır. Bunun adı reformdur; ama artık bu re
form değildir,» diye örnek işletme kavramı 
kabul edildiği için kıyameti koparacaksınız 
Doğrusu bunu kabul etmek mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlarımı, «Arazi mülkiyetin
de hiçbir sınır kabul etmeyelim» görüşü ne ka
dar aşırı bir hususa ve biraz evvel sayın Ko-
miby'on Başkanının belirttilği gibil, genişletilme
si mümkün olmayan bir istihsal unsuru olan 
toprağımı mülkiyetinde, Anayasamızın emri 
icabı bâzı sınırlamalar yapılması zararı ise 
ve bunun sosyalizm, ile bilr gûna nasıl alâka
sı yok ise, aynı Anayasaya göre, verimli iş
letme ille verimsiz işletme arasında; iyi kul
lanılan toprakla, iyi kul lan ılımayan toprak ara
sında bir fark gözetmek de pekâlâ haklıdır, 
meşrudur, haltta bence Anayasanın esprisine 
asıl uygun olan bu farklılığı tanımaktır. Çün
kü Anayasa toprak reformundan bahsederken 
ı'Jki amacı birden açıkça zikretmiştir; topra
ğın daha verimli id etilmeslni sağlamak, top
raksız vatandaşıı, köylüyü toprak sahibi kıl
mak. 

Verimli işletme ile verimsiz (kullanılan top
rak sırasında hiçbir faik gözetmez isenilz, asıl 
bu takdirde Anayasa emrine karşı gelmiş ve 
toprağını veıilml.i işletilmesi emrini ihlâl eden 
bir durum yaratmış olabiliniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sınırlar çok 
fazla da Sayın Feyzioğlut 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim sınırlara gelince, o rakamları da, arkada
şıma şimdi vaktim yok uzun boylu tafsilât 
verecek; ama şurada cetveli cliimdcıclilr', Sayın 
Ecevit'ln Hükümet sornımluluğunu taıduğı 
günlerde imzaladığı mo'dıde yor alan ölçü
lerle, bu tasarıda mevcut olan cetvel ''ikil katı 
il o kat!arılığı zaman -verimli işletmelerde 
vasıl olduğu noktalan yan yana koyar ve 
bölge bölge mukayese ederse, zannediyorum 
ki fikrini bâzı noktalarda değifşll'eccktir. Me
sele sanıldığı gibi değildir'. 
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Elimde 1970 tarüıli, Sayın Ecevitftn önsö
zü ile yayınlanmış, 1989 seçiminden önce Pro
fesör Ziya G-ökalp Mülâyilm tarafından yazıl
mış bâzı makalelerden /müteşekkil bir kitap 
var: «Tarımda Düzen değişikliği». Tam seçim
den önce okluğu için vatandaşa teminat ver
mek gayretli ile yazılmış, ürkütmemek için an
laşılan. «Efendim C. H. P.'nin yapacağı top-
ıralk reformu; şöyle yapacaktır, böyle yapa
caktır, vallahi mülkiyet ortadan kaldırılma-
yacaiktır, billahi...» diyerek bir sürü teminat 
verilmiş; bu arada bahçe ziraatı ile uğraşan
lar için, narenciye ile uğra,şa,nlar için, zeytin
lik ve saire için ne güzel teminat hükümleri 
koymuş. Şimdi bu teminat hükümlerıkıden da
ha mütevazi olanını getirip söylüyorsunuz, 
daha mütevazı olanını getiriyorsunuz; «Re
form .elden gitti» deniyor. «Bu reform değil
dir» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu madde, 
son aldığı değişlik şekli ile, Sayın Bakanın 
da mutabık olduğu şekli ile ölçülü bir şekil
dir, hi!ç hatası yoktur cetvelin.. (A. P. sırala
rından «Bıravoı» sesi). Bunu iddia etmek müm
kün değil. Zaman içinde hatası görülürse bu 
da düzeltilebilir. Eksiği! olabilir, fazlası ola
bilir, falan iklim kuşağında, falan arazi de
ğeri taşıyan falan endeks yüzdesinde bir de
ğişiklik yapmak zorunluluğunu tatbikat or
taya çıkarabilir. Bunu tatbikatın ortaya çı
karacağını da işte bu kitap, Ecev.it'in. önsözü
nü taşıyan bu kitap belirtmiş; «Tecrübe ile, 
bölge bölge yapılacak tecrübelerle diğer böl
geler için ders alınacak ve böyle yürütüle
cektir» deniyor. Hattâ İtalya'dan milml geti
rilerek; «Toprağın çok verimli kullanıldığı 
Po ovasına hi'ç dokunmadı İtalyan'lar, sakın 
ola ki toprağın çok verimli işi etildi ğıi bölge
lerde üretimi mahvedecek birtakım işler ace
le yapılmasın» endişesi de izhar 'ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım yapılan şey ölçülü
dür. dikkatlidir. Bunun ne bir tarafça iddia 
edildiği giıbi sosyalizm ile alâkası vardır, ne de 
bunun reformu yozlaştırma ile alâkası vardır. 
Anayasanın esprisine uygundur; ama muha
lefette sorumsuz, iktidarda ise biraz daha öl
çülü konuşanlar değişik söyleyebilirler; so
rumluluk duygusu ille, memleket sevgisi ile ya
pılmış bir metindir. 

Tegekkür ederim. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
28 nei madde üzerinde yeterince konuşul

muştur, kifayetin oylanmasını rica edenim. 
Saygılarımla.. 

Muğla 
Aıhmet Buldanlı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun 
•Sayı.n Cavit O rai. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Kifayetin 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Üzerin/de olmaz efendim. (Gü-
rülşmeler). Belki yanında olabilir, ama üze
rinde olmaz. 

0AVİT ORAL (Adana) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Tarım ve Toprak Reformu tasarısı dendi
ği zaman akla gelen ve gözönünde canlanan 
iki önemli madde vardır. Bunlardan birisi, bu 
tasarının mihrakını teşkil eden, önemini teş
kil eden, memleketin sosyo - ekonomik haya
tında mühim rolü olacak olan 28 nci kamu
laştırma maddesi, diğeri de yine topraksız va
tandaşa, yeter toprağı olmayan vatandaşa, top
rak dağıtımımı sağlayacak olan 54 ncü mad
desidir. 

Simidi, Yüce Meclis müsaade buyurursa, 
bu yeterlik önergesine karşı ret oyunu kul
lanmak lütfunda bulunsunlar. Çünkü, bütün 
Türkiye'nin ciddiyetle, merakla, sabırsızlıkla 
beklediği bu kadar önemli, bu kadar hayatî 
maddelerin konuşulmasına imkân, ve müsaade 
verilmezse, herhalde bu, bütün Türkiye'de, bü
tün çiftçi ve köylü, vatandaşlar üzerinde çok 
menfî bir hava yaratacaktır. Bırakınız herkes 
ibtcdiği gibi konuşsun; Meclis bu konuşmalar
la tam ve salim bir kanaate varsın ve bu su
retle bu tasarı çıkmış olsun ve bütün Türkiye' 
yli de tatmin etmiş bulunsun. 

Benim istirhamım, bu. önergenin reddi ve 
konuşmanın devamına müsaade buyurulması^ 
dır. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
okundu, Sayın O rai kifayet aleyhimde konuş
tular. Kifayeti oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilfmi'jş-
tar. / 
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AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
[Balkan, Sayın Feyzioğlu C. II. P.'den balıse-
ıdorken; «(Sorumsuz muhalefet» dediler. Bu se
beple sataşma vardır. (A. P. sıralarından gü
rültüler)' 

jMUSA DOĞAN (Kars) — Az bile süyleidi. 
\AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Size ne 

beyler, size ne? iSlze muhatap olan var mı? 
MUSA DOĞAN (Kars) — iSen bir defa ko

nuşma, otur; sorumluluğunuz olsa buraya ge
lirsiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendlJm. Bir 
dakika efendim... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sorum
lu. olan muhalefet buraya gelir, oturur ve fik
rini söyler. Sabo'te edeceksiniz, ondan sonra da 
gelip oturmayacaksınız. 

BAŞKjAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosya
lı. 

Efendim, Sayın Durakoğlu, buyurunuz. 
AHMET DURAKOĞLU (.Sivas) — «Sorum

suz muhalefet» demek suretiyle sataşmada bu
lunmuştur, .sataşina olduğunu i'dı'diia 'ediyorum. 

BAŞKAN — Efendimi, sorumluluk, sorum
suzluk... 

•HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Az bi
le oldu. 

ABMET DURAKOĞLU (/Sivas) — «Sorum
suz muhalefet» demek suretiyle iki defa C. H. 
V.'ne sataştı, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Kim tarafından efendim? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Feyzi
oğlu tarafından. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Feyzioğlu'nun 
.konuşmasını ben de dikkatle izledıiım, Bayın 
Ecevit'ı'n Hükümet üyesi bulunduğu bir dö
neme raislayan zamanda kendisinin Çalışma 
Bakanı olarak imza ettiği bir metinden... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Turan 
Şahin tasarısında diyin bari... 

|BAŞKAN — Bir de, 1969 seçimleri öncesi 
neşretmiş olduğu eserde, Toprak ve Tarım Re-
foıimu .deyimlerinin, limitlerinin mukayesesi
ni yaparken, iktidarda olmanın sorumluluk 
'tevlidettiğJni, muhalefetin sorumsuzluk doğur
duğunu dfade etti. Siyasî literatürümüzde sız 
sık söylenen bir kelimenin Meclis Ikürüsünde 
ifadesi ne bir sataşmaidır, ne bir tarizdir. Bu
nu Başkanlık bu şekilde mütalâa etmiyor. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Etmiyor, etmiyor!.. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, siyaset literatüründe bu söz sık sık 
söylenmiyor, ama sorumsuzluğu tabiat haline 
getirenler bu sözü söylüyor. 

BAŞKAN — Etmiyor. Çünkü her gün ga
zetelerde 'bu kelümeler sık sık raslanan söz
lerdir. Demokratik hayatımızda bu gi'bıi sözle
re tahamimül etnıemuz gerekiyor, tabiîdir. Onun 
için ben sataşma kabul etmiyorum Sayın Du
rakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Za,tiâli<-' 
nizin şu durumda taibiî .karşılayacağınız bir 
beyanda bulunacağım: Siz de sorumsuz davra
nıyorsunuz. 

BAŞKAN — Pek tabiî, size göre hep öyle
dir; pak tabiî. Lelıinizide olduğu takdirde uy
gun hareket ediyoruz, sorumluyuz. Lehinizde 
olmadığımız takdirde sorumsuz oluyoruz, ta
raflı/ oluyoruz. Bu, Başkanlığın kaderi. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Mesele 
kalmadı efendim. Kabul ettiğinize göre ısrar 
bile etmiyorum, Cevaptan korkanlara veıü'e-
cek covabılm yoktur. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Rahatsız efen
dim, üşütmüş o. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş bulunan 
önerge!eri okutuyoiTim. 

Sayın Durakoğlu, Sayın 'Soydibeyoğlu ve 
iSaym Özgüner; Sayın Karakeçili, Baha Müder-
risoğlu; .Sayın İrfan Baran, Sayın Uslu, Sayın 
Yılıdız, Sezai Orkunt, ikinci bir önerge Sayın 
Baran, Sayın Hüseyin Balan, Sayım Topaloğlu, 
/Sayın İsmail Alaca, Sayın Cavit Oral, Sayın 
Coşkun Karag'özoğlu tarafından veriilmiiş öner
geler vardır, okutuyorum. Ayrıca, Kolmisyon 
tarafından da bir önerge Başkanlığımıza veril
miştir. 

(Sayın Başkanlığa 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasalısı
nın '28 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları
nın tasarıt metninden çıkarılmasını arz etle
rim. 

İzmir 
Coşkun Karagözüğlu 

— 580 — 

file:///AHMET


M. Meclisi B : 125 12 . 6 . 1973 O : 1 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re

formu kanun tasarısının 28 nci maddesinin 3 
ncü fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim, 

lAdana 
Turgut Topaloğlu 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Kanununun 28 nei mad-

idesinin 3 ncü fıkrasının metinden çıkaolması-
aıı arz ve teklif ederim. 

(Adana 
Hüsamettin Uslu 

Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reform tasarısının 28 nci 

maddeDİııin 3 ncü fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail HaJkkı Alaca 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, ben önergemi geri alıyorum. 

•BAŞKAN — Sırası geldiğinde geni alırsınız. 

Sayın Başkanlığa 
28 nci maddenin «aynı zamanda» (kelimesiy

le başlayan ve «dönüştürülerek işlem yapılır» 
kısmının maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
Cavit O rai 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 28 nci maddesinde; Genel Kurala arz ede
ceğim gerekçeden sonra ikinci fıkranın kal
dırılmasını; birinci fıkrada yazılı 1 ve 2 nu
maralı tablolara ait arazi miktarlarının yüz
de kırk oranında artırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

28 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan Özıgüner 

Madde 28. — Ailelerle, aile sayılan kişile
re, .mülhalk ve mazbut vakıflara vergi değeri 
500 Ö00 liraya- kadar olan toprak bırakılır. Ver
gi değeri toprak sahibinin 1972 yılında bildirdi
ği kesinleşmiş vergi değeridir. 

Ancak, vergi değeri ne olursa olsun bıra
kılacak toprak miktarı, iklim bölgelerine göre: 
İklim bölgeleri Kıraçta Suluda 

Yarı kurak 
Nemli soğuk 
Yarı kurak az nemli 
Yarı kurak nemli 
Nemli 

1 600 
1 400 

750 
500 
300 

veya 
veya 
veya 
veya 
veya 

400 
350 
3O0 
200 
150 

dönümü geçemez. Bu miktarların hesaplanmasın
da bağ, baıhçe, meyvelik ve benzerleri sulu ara
zi sayılır. 

Kıraç ve sulu arazinin bir arada bulunması 
halinde, yarı kurak ve nemli soğuk böligelerde 
arazinin dörtt katı ; yarı kurak az nemli ve yarı 
kurak nemli böligelerde sulu arazinin iki buçuk 
katı; nemli bölgelerde ise, sulu arazinin iki 
katı kıraç arazi miktarına eklenmek suretiyle 
tümü kıraç arazi sayılarak hesaplama yapılır. 

Vergi değeri 500 000 lirayı ve her halde ikin
ci fıkrada gösterilen büyüklükleri geçen toprak
ların fazla kısımları kamulaştırılır. 

İSayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

28 nci maddesinin ilişikte belirtildiği şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Urfa 
Baha Müderrisoğlu Bahri Karakeçili 

Bırakılacak arazi miktarı : 
Madde 28. — Aile ve aile sayılan çiftçilere, 

mülhak ve mazbut vakıflara; arazisi sulu ise 
tablo 1 de, arazisi kuru ise tablo 2 de belirtilen 
miktarda; hem sulu hem kuru arazisi varsa 
sulu arazi tablo 1 ve 2 deki oranlara göre kuru 
araziye dönüştürülerek bulunacak miktarda, ara
zi bırakılır. Bırakılan araziden artan kısım 
54 ncü maddede belirtilen, bir aileye verilecek 
genişlikten az ise, arazi sahibine bırakılabilir. 

Modern tarım işletmelerine ait arazi, geniş
liği ne olursa olsun, kamulaştırmaya talbi tutul
maz. Sahibine bırakılacak arazi miktarı tarım 
bölgeleri, arazi kullanma kabiliyeti sınıfı ve 
arazi kullanma şekline göre tespit olunur. Hangi 
ilçelerin tamamında veya bir kısmında ne mik-
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tarda arazi bırakılacağı ekteki haritada göste
rilmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 28 nci maddesinin ikin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Van İstanbul 
Salih Yıldız Sezai Orkunt 

Bırakılacak toprak miktarı : 
Madde 28. — Fıkra 2. — Bu kanunun 7 nci 

maddesinde belirtilen şartları haiz olduğu Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kabul 
edilen örnek işletme sahiplerine, arazilerinin su
lu veya kuru olmasına göre 1 veya 2 numaralı 
tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tabloya 
göre bulunan miktarın bir katı daha fazla arazi 
bırakılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 28 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bırakılacak toprak miktarı : 
Madde 28. — Fıkra 2. — Bu kanunun 7 nei 

maddesinde belirtilen şartları haiz olduğu Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kabul 
edilen örnek işletme sahiplerine, arazilerinin 
sulu veya kuru olmasına göre 1 veya 2 numa
ralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tab
loya göre bulunan miktarların bir katı daha 
fazla arazi bırakılır. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 28 nci maddesinin üçüncü fıkrasının; ge
rekçesi hakkında vereceğim izahattan sonra; 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 28. — (3. fıkra) 
Aynı zamanda çiftçilikten başka bir mes

lekle de iştigal eden ailelere veya kişilere arazi
lerini 6 nci maddede öngörülen esaslara uygun 
olarak işledikleri yahut kiracılık veya ortakçı
lık yoluyle işlettikleri takdirde, sulu arazide 
tablo 3'te belirtilen miktarda; kuru arazide tab
lo 4'te belirtilen miktarlarda arazi bırakılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

28 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
81 No. lu Geçici Komisyon 

Başkanı Başkanvekili 
Edirne Diyarbakır 

İlhami Ertem Sabahattin Savcı 
Sözcü 

İstanbul Adana 
Hasan Güngör Turgut Topaloğlu 

Adana Çanakkale 
Fazıl Güleç M. Hulki önür 

Amasya Kars 
Salih Aygüıı İsmail Hakkı Alaca 

Sakarya Samsun 
Yaşar Bir İsmet Yalçıner 

Van Manisa 
Kinyas Kartal - Hilmi Okçu 

Bırakılacak toprak miktarı : 

Madde 28. — Aile başkanlarına ve aile sa
yılan kişilere arazileri sulu ise tablo l'de belir
tilen miktarda, arazileri kuru ise tablo 2'de be
lirtilen miktarda arazi bırakılır. 

Bu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şart
ları haiz olduğu Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca kabul edilen örnek işletme sahiple
rine, arazilerinin sulu veya kuru olmasına göre, 
toprak endeksine bakılmaksızın 1 ve 2 numaralı 
tablolarda gösterilen miktarların bir katı daha 
fazla arazi bırakılır. 

Hayvancılık ve mandıracılık haricolmak üze
re, aynı zamanda çiftçilikten başka bir meslek
le de iştigal eden ailelere ve aile sayılan kişilere 
sulu arazide tablo l'de belirtilen miktarda, ku
ru arazide tablo 2'de blirtilen miktarda arazi 
bırakılır ve bu aileler ve aile sayılan kişiler, bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmünden yararlana
mazlar. 

Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kıs
mı kuru ise o yerin tablo 2'de belirtilen kuru 
arazi miktarının, tablo l'de belirtilen sulu arazi 
miktarına oranı esas alınarak, sulu arazi mikta
rı kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem 
yapılır. 

Tablo 1 ve 2'de belirtilen rakamlar aidol-
dukları ilçelerin sınırları içindeki her yere uy
gulanır. 
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Tablo 1 ve 2'de bulunmayan ilçelerin hangi 
kategoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek 
esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca tespit edilir. 

Kamulaştırılacak arazi miktarı 54 ncü mad
dede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin 
topraklandırılmasma yetmeyecek miktarda ise 
ve bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabi
lecek başkaca arazi yoksa, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca kamulaştırılmayarak sa
hibine bırakılabilir. 

Tablo 1 ve 2'de belirtilen arazi miktarları 
toprak endeksi elli olan araziler içindir. 

Toprak endeksi elliden farklı arazilerde bı
rakılacak toprak miktarı tablo 5'teki katsayı
ları ile elli endeksine göre bırakılacak miktar
ların çarpllmasiyle bulunur. 

Toprak endeksi, arazilerin profil karakteri, 
toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkalilik, asit-
lik, erozyon, mikroröliyef gibi faktörler nazarı 
itibara alınarak Topraksu Genel Müdürlüğü ta
rafından tespit olunur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
hususlar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Coşkun Karagözoğlu'nun 2 ve 
3 ncü fıkraların metinden çıkarılmasına müte
dair önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Karagözoğlu'
nun önergesine Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Turgut Topaloğlu?.. Yok. Sayın Hü
samettin Uslu?.. Burada. Sayın İsmail Hakkı 
Alaca?.. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, takrirde bâzı hususlar Komisyonca na
zara alınmıştır. Bu itibarla önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Alaca öner
gesini geri almış bulunuyorlar. 

HÜSAMETTİN USLU (İsparta) — Benim
ki de öyle. Komisyonda bâzı tadilât yapılmıştır, 
geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Uslu da öner
gesini geri almış bulunuyorlar. Sayın Turgut 
Topaloğlu burada bulunmadığı cihetle muamele
ye koymak zorunluğu var. Sayın Topaloğlu'nun 
önergesi, 3 ncü fıkranın metinden çıkarılmasına 
mütedairdir. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Cavit Oral'm önergesine Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın İrfan Baran'in önergesine Komisyon 
katılıyorlar mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Kısaca izah etmek üzere buyurun Sayın 
Baran. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sayın millet
vekilleri ; * 

Sorumlu Bakan da dahil olmak üzere daha 
önce söz alan sayın üyeler, 28 nci maddeye ek
li tabloların bir ilmî ciddiyet içende hazırlan
madığını ittihaz ettiler. Hakikaten, çok değerli 
uzmanlar sayesinde Türkiye coğrafyasını yeni
den öğrenmek gilbi Lir vaziyette karşıkarşıya 
kaldık. Her yer de Van kadar talihli olmadığı 
için, meselâ Bingöl dağlarının Palu'sunun, çok 
bereketli b'ildiğimiz Bergama ve Akhisar ova-
larıyle birlik tutulduğunu, keza Urfa'nm, Ada
na ile aynı verim kategorisinin içinde olduğunu 
bu tablolarda müşahede ett'k. 
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Şimdi bu safhada bun]an değiştirmek imkâ
nı Meclisimiz iç'in yok, bu aşikâr bir şey, ben 
sadece temais ediyorum. 

Bir de arkadaşlarım, miktar bakımından. 
mübalâğalara düşüldüğünü evvelce de izah et
tik. Sayın uzmanlar, sadece kendi aldıkları ma
aş kadar en büyük çiftçinir kazanması esasını 
bu miktarlarla tespit etmişler, Bunun haksızlık 
okluğunu da benden önce konuşan Sayın Ko
misyon Başkanı dahil, herkes ifade etti. Kaldı 
ki, bu m'iktarlar da mübalâğalıdır arkadaşlar. 

Meselâ, kıraçta, Orta Ânadolu\3a geniş bir 
bölgede 1 500 dönüm arazi bırakılmış, bunun 
nadasa bıralkılışmı her halde unutmuşlar. Şim
di 750 dekarda, son tespit edilen rakamlara gö
re- ki, bana göre bu da, talihli bir rakam - dekar
da 100 kilo buğday almıyor. Hiç masraf kalbul 
etmezsiniz ve hepsini kâr sayarsanız senelik va
ridat ancak 75 000 lira olu,.* ki, bu tasarı da tes
pit edilen rakamdır. 

Arkadaşlar, Devletin kabul ettiği masraf nis
peti % 70 - 80 civarındaydı. (Maliye Bakanlığı
nın tespiti) Şimdi bu rakamlar gerçek olmadı
ğına göre, bunun bir miktar artırılması elbet
te ki, hakkaniyet gereğidir, mantıkîdir. Bunla-
Tin artırılmasının reforma karşı bir tercih ol
mayacağı inancı ile söz aldım. Meclisin hakkı
dır, o uzmanlar bu rakamları tespit etmişler, 
«Bizim maaşımızdan yüksek olamaz» demişler, 
Meclis bunu altı kat, yani en az kazanana göre 
altı kat, yedi kat, beş kat olarak tespit edebi
lir. 

Benim şahsen bu makamların artırılmaması 
halinde de bir itirazım yok, şahsen ben biraz da 
prüten tabiatlı bir insanımdır. örnek işletme 
nı'efihuımuna gönlüm pek yatmadı. Hükümetler 
ıSaym Komisyonun metnini aynen kabul eder
lerse, yüksek nispet koyarlarsa hiç. tatbik kabi
liyeti olmaz, kimse yararlanamaz. Geniş tutar
larsa o takdirde de, suiistimale müsait bir geniş 
tatbikat doğabilir. 

Bu bakımdan, onun yerine, Meclisimizin 
haklı olan temayüllerine de katılarak, ben şah
sen umum tablonun seyyanen % 40 artırılma
sının daha faydalı, ola cağı .ıa kanaat getirdim 
ve bu sebeple teklifte bulundum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN-— Sayın Baran'm önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. Önergenin dik
kate alınmaması hususunu oylarınıza arz edi

yorum. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler.., Kabul edilmemiştir. 

iSaym Baran'ın,. 3 ncü fıkranın değiştirilm'e-
sine mütedair 2 nci önergesine Komisyon katı
lıyor mu efendim 1 

ÖEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Sayın Baran bunu 

da mı izah e deceksiniz ? 
İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 

bu önergemde de söz istiyorum 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İRFAN BARAN (Konya) — Arkadaşlar, 

burada tatbikattan birkaç misal .vereceğim. 
Eğer bu miktarlar Komisyon değiştirisine göre 
kabul edilirse, dağıtılacak toprak kalmayacağı 
endişesini izhar eden Sayın C. II. P. sözcüsüne 
karşı birkaç misal vereceğim. 

Arkadaşlar, 2 yıl evvel Şark'ta 8 köye sahi-
boldıığunu söyleyen eski Demokrat Parti Mil
letvekillerinden bir zat ile tanıştık. 8 köyü var
mış, 140 teneke tohum ektirmiş, kuraklık olmuş, 
mahsul alamamış. Bir arkadaşım daha vardı, 
birbirimize bakarak gülümsedik. 8 köy sahibi bir 
toprak ağası, senede sadece bizim bölgelerimiz
de kıraç arazide 140 dönüme saçılan tohum ka
dar ekim yapabiliyor. 

Bir başka misal : Bir makalede okudum, 
benim vilâyetimde sahipli bir köy varmış. Eğer 
burası, beniım bölgemde olduğunu bildiğim ve 
«skiden çiftlik iken sahipleri tarafından yakın 
zamanda köy haline getirilen yer ise onu da arz 
edeyim. Sahiplerinin en büyük hissedarlarından 
biri hapisanede gardiyanlık yapıyor, 65 yaşla
rında. Yine o yaşlarda bir diğer hisse sahibi de 
Ziraat Odasında odacılık yapıyor. Arkadaşlar 
işte Türkiye'de senelerden beri büyük toprak 
sahiplerinin, ağaların bir kısmı da hepsi de
miyorum - bu mahiyettedir. Sayın Komisyon 
Başkanının söyledikleri gibi gerçekten bu top
rak reformu yapılmalıdır ki, bu sahalarda süre
gelen istismarlar son bulsun. 

Nitekim bu rakamlara, inantmayınız, gerçek 
de tatbikatta meydana çıkacaktır. Yine toprak 
reformu örgütünün neşrettiği kitapta, faraza 
vilâyetlerimizden birinde hiç büyük arazi gös-

— 584 — 
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teriimiyordu. Ben oradan bir tanıdığıma »or
dum, «Bizlerin bu miktarı aşan arazileri var» 
dedi. Bu rakamlara da inanmayacaksınız. Tür
kiye'deki gerçek toprak dağılımı tatbikatta 
meydana çıkacaktır. 

Bir de dediler ki, Mut'da. Gülnar'da bu ka
dar arazi yok. Ben de komşuyum, o sahaları da 
biliyorum. Hakikaten yok. Silifke'nin Uzunca-
burç köyüne bir vazife ile gittim. Arkadaşlar, 
iskele dediğimiz 250 - 300 metrekarelik tarla
lar gördüm; hayretten küçük dilimi yutacak
tım, sulanır mı sulanmaz mı bilmem? Şimdi bu
ralarda bu kadar arazi yok diye, illâ da toprak 
dağıtacağız diye miktarları 100 metrelcareye, 
300 metrekareye kadar indirmek mümkün olur 
mu? İşte bu da arkadaşlar zaruretin getirdiği 
bir şeydir ki, bu kadar aşanlara gidemeyiz. 

Arkadaşlar bir 69 ucu madde var, müzakere 
•konusu olursa arz edeceğim. Müjde vereyim, 
20 - 25 sene içinde ölümlerle Türkiye'deki bü
tün topraklar toprak ve tarım reformu örgütü
nün kontrolundan geçecektir, dağıtıma tabi tu
tulacaktır. Arkadaşlarım hiç endişe etmesinler; 
bu suretle Devlet kontrolü yoluyle bu dağıtım 
en geniş mânasında tahakkuk edecektir. 

ıSa.ygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın lif an Baran tarafından 
verilen 2 nci önergeye de Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. Sayın Baran önergesini 
izaih etti. Dikkate alınıp ahnmam'ası hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Saym Salih Yıldız ve Sayın Sezai Orkunt 
tarafından verilen önergeyi dikkate alan Ko
misyon zannederim 2 katma çıkarmış bulunu
yor... 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Bu şekle işti
rak ediyoruz. Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu sebeple önergenizi geri alı
yorsunuz. Sayın Salih Yıldız, Komisyonun oku
nan tadil önergesinde önergelerinin dikkate 
alındığını, bu sebeple önergelerini geriye aklık
larını ifade ettiler. 

ISaym Hüseyin Balan, sizin de cynı mahi
yette bir önergeniz var. 

HÜSEYİN BALAN (A:ıka.*a) - Geriye alı
yorum. 
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BAŞKAN — Saym Balan da önergesini, 
Komisyonun tadil teklifi karşısında geriye al
dığını ifade ettiler. 

iSaym Bahri Karakeçili ve Saym Baha Mü-
derriısaoğlu'nun önergesine katılıyor musunuz 
efendim? 

GEÇİCİ KOıMlLSYON BAŞKANI İLHAM! 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate almmasmı kabul buyuranlar... Kaibul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Saym Ahmet Durakoğlu, Seydilbeyoğlu ve 
Saym Özgüner tarafından verilen önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Durakoğlu, kısaca izah 
etmek üzere buyurunuz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri; Biz bu maddede 
modern işletme kavramıyle yaratılmak istenilen 
ayrıcalığın karşısına çıkıyoruz. 

1965 yılında Koalisyon idaresi zamanında, 
halen Güven Partiis safla rmda bulunan, «Tu
ran Şahin tasarısı» adı alımda anılan tasarıda 
yer alan hükmün, bugün Cumhuriyet Halk 
Partisine yüzde yüz maled'lmesi, sorumluluk 
gereği olarak ifade edildi. 

Koalisyon idarelerinin tasarruflarının mahi
yeti hakkımda gerçekten sc rumluluk duygusu
na sahip kişiler beyanda bulundukları zaman, 
olması gerekeni ifade etselerdi, o zaman birçok 
meseleler halledilmiş olurdu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — C. H. 
P. koalisyon değil, azınlık Hükümetiydi. Ba
ğımsızlar vardı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) - - C. H. P. 
tasarısı. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Size 
göre binbir şekil alabilir. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — İste
diğiniz zaman istediğiniz şekli vermesini çok 
iyi bilirsiniz; birçok misalleri olduğu gibi. 
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. Şimdi burada ön? âk işıetme deyiminin ya
rattığı ayrıcalığı ortadan kaldırmak istiyoruz. 
Biz bu konuda bir husus hsriç. Komisyonun ye
ni getirdiği tasarıya iştirak eden Sayın Baka
nın görüşündeyiz. Toprak ve Tarım Reformu 
tasarısı tümü üzerindeki eleştirilere cevap ve
ren Sayın Bakanın sözlerini aynen okuyorum. 

Sayın Bakan diyor ki... 
(BAŞKAN —• Lütfen önerge üzerirde... 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Öner

gemin mahiyetini arz ediyorum. 1 nci fıkra mo
dern işletmelere verilen ay.ıealığı ifade eder. 

Sayın Bakan aynen »şöyle diyorlar • 

«ıKomfeyon tarafından yapılan değişiklikler
de sakıncalı gördüğüm ve katılmadığım husus
lar şunlardır : 

1. — Tasarının 7 nei maddesinde Komisyon
ca bir değişiklik yapılarak, Hükümet tasarısın
da mevcudolmayan modern tarım işletmesi ti
pine bir yer verilmiştir. Bunun, toprak reformu
nun uygulaması bakımından özellikle kamıı-
laştırılacak arazi rezervini azaltıcı yönden 
önemli sakıncaları olduğu kanısındayım. Ayrı
ca Komisyonca yapılan modern tarım işletmele
ri tanımının, her tarım işletmecinde, ben mo
dern taran islıetmesiyim iddiasında bulunmak 
olanağını hazırlayacağından endişe etmekte
yim.» 

İlâve ediyor, İtalya'dan örneği Sayın Ba
kan da veriyor. Şimdi en enteresanını okuyaca
ğım. Sözlerini tamamiyle tckzibedecek mahi
yettedir. Sayın Bakan şöyle diyorlar : 

«Öztrak kendilerine verdiler, bir hayli de konuş
tuktan sonra aldılar. Çok isterdim, kendi ko
nuşmalarını da verselerdi d:- gerçeği daha iyi 
ifade etseydi ve bu duruma düşmeseydi. Bunu 
çok arzu ederdim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
sataşma olduğu için tavzih etmem lâzım. 

(Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun 
anlaşılmayan müdahalesi) 

AHMET DURAıKOĞLU (Devamla) — Mad
de kabul edildi Sayın Feyzıoğlu. Arada sırada 
konuya girerseniz, tabiî bu durumlara düşersi
niz. • 

TURHAN FEYZJOfrLU (Kayseri) — Sizin 
gibi 2 kişi ile takibetmiyoruv,. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen
dim ? 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, Sayın Feyzi-
oğlu, çok rica edeceğim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Zatı-
âlinizin partisinin sayısını da... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu süreniz de 
bitmiştir, bağlayınız 

AHMET DURAKOĞLU (Dlva.mla) — Bi
zim önergemiz bu ayrıealv>ı vınıamen ortadan 
kaldırmaktadır. Şunu da uy de edeyim, C. H. 1\ 
olarak biz mutlaka hata d a') i olsa geçmiş yıl
larda bir bata yapmışsak bile, «Air»an efendim 
geçmiş yıllarda bunu yap ansız, ama bugünün 
şartları içerisinde hata olduğu da anlaşılıyor. 
Ne yapalım yapmışu bir kere; ısrar edeceğiz» 
kanaatiyle hareket cdenleoln de değiliz. Bunu 
yapanlardan biriis de, bu^ii'i bizim partimizde 
olmayan ve biraz ön^e buırıla konuşan kişidir. 
O da yapmıştır. Gerekirse onun misallerini de 
verebilirim. 

Önergemize iltifat buyur lirsiniz memnun 
oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Say-.n Durakoğlu tarafından 

verilmiş bulunan önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınma ması husu
sunu oylarınıza arz ediyor:m. Dikkate alınma
sını kabul -buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon tarafnı-ian verilen önerg-e-
ye Hükümet katılıyor mu c indim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

«(Modem tarım işletmesi tanımı Komisyon
da kabul edildiği şekilde kanunlaştığı takdirde 
en az 50 000 ailenin toprağa kavuşturulma ola
nağı kalmayacaktır.» 

Modern tarım işletmesi tasarının 7 nci mad
desidir, aynen geçmiştir. Yani bizim Meclisi
mizden aynen geçmiştir. Senatodan da aynen 
geçtiği takdirde, Sayın Bakan 50 000 topraksı
zın toprağa kavuşamayacağını iddia ediyor. 

ıŞimdi, hudutları belli olmayan, kesinliği 
belli olmayan, sağlam kriterlere bağlanmayan 
bir işletme tipi getiriyorsunuz. Bilmem hangi 
tarihte filânca da getirmiş. Onun altına bakan 
olarak da C. H. P. Genel Başkanı imzasını at
mış; aidolduğu, aynı partide bulunduğu zaman. 
Şimdi bunu delil olarak ele almaktansa, Sayın 
Feyzioğlu'nun konuşma malzemelerini Sayın j 
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BAŞKAN — Katılıyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Saym Başkan, bir durumu açıklamanı lâzım, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün doğil, oylama esna-
smdayız. 

Komisyon tarafından tevdi edilen önergeye 
Hükümet katılmaktadır. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. D'kkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kaıbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz tadil şekliyle 28 nei madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, .söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının gö
rüşmesi daha devam ediyor, daha çok imkânlar 
bulacaksınız, merak etmeyin 

Borç senetleri ve hisse senetleriyle ilgili hü
kümler : 

Madde 43. — Borç senetlerinin çıkarılması, 
borçların asıllarıyle faizlerinin ödenme zamanı 
ve borç senetleriyle ilgili diğer hususlar Toprak 
ve Tarım Reformu Müstesarlığıyle Maliye Ba
kanlığı tarafından çıkarılacak bk yönetmelikte 
düzenlenir. 

Hisse senetle rinin çıkarılması, temettü ün 
ödenme zamanı ve bu hisse senetleriyle ilgili 
diğçr hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müs
tesarlığıyle Maliye Bakanlığı tarafından çıkarı
lacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşnıok iste
yen sayın üye ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağda?, buyurun 
efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Çok muhte
rem milletvekilleri; evvelâ şunu hemen belirte
yim ki, TRT Meclis saatini, verdimi zaman, bir 
adalet ölçüsü içerisinde, herkesin söylediğini 
Türk umumî efkârına adalet ölçüleri içerisinde 
duyursunla.r. 

Muhterem milletvekilleri,, bu madde üzerin
de konuşuyorum. Bundan evvel Komisyon Baş
kam şahsını hakkında, gıv.hum hakkında bizi 
aşırı bir uçta gösterme çabasına girdi. Ben bıı-
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rada 28 nci maddeyi ilmî olarak izah ederken, 
getirilen haksız bir tasarrufu, hukuk dışı bir ta
sarrufu belirtirken, «aşırı uç» demesindeki se
bebi bir türlü anlayamıyorum, ağzından da çı
karamıyor, ikisi de ayrı kutuplard'adır. Şükre
diyorum ki, Cenaibı Allah hahikaten bir fırsat 
verdi. Bu fırsat şu : 

Biz hakikaten modern ekonomik işletmeler
le, yeter gelirli işletmeleri kanun teklifimizde, 
Mecliste mevcut olan teklifimizde temel politi
ka olarak almışız. 

BAŞKAN — Sayın Dağda§, çok istirham 
edeceğim, 28 nci madde bitti, görüştük, oyladık, 
kabul ettik. Borçların ödenmesiyle ilgili kısma 
gelin, çok rica ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben de 
çok rica ederim. 

BAŞKAN — Müdahale edeceğim sonra, sis
temimi bozacağım. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 28 nci mad
de hakkında neler konuşturmadınız Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Konuşturdum efendim. Eğer 
siz de bu kanunda konuşmadım dcıseniz, Allah 
için... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devanda) — Peki, ko
nuşayım müsaadenizi:. 

Türkiye'de 3,5 milyon az topraklı var, 1,2 
milyon topraksız vardır. 10 ?ene içinde... 

BAŞKAN — Borç senetleri ve hisse senet
leri beyefendi. Maddeye getireceğim artık, 

BAHRİ DAĞDAŞ (Defamla) — Maddeye 
geliyorum. Bu borç senetler üzerinde konuşu
yorum, bunada da bi? adaletiizLik var da onun 
için. 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde konu
şun. 
•J BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi ge
liyorum. Lütfen, lütfen Sayın Balkan, bizim 
hudutlarımızı kısıtlama Allah aşkına, bırak ko
nuşalım. 

BAŞKAN — Efendim, o kelâmın burada işi 
yok, hepimiz vazife yeriyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Şimdi 7 mil
yon çiftçinin içinden 250 • :>00 bin çiftçiyi top
raklandıracağım ve süründüreceğim, (o da borç. 
senetle;-iyie şunlarla, bunlar1 a) ondan sonra da 
kalkıp diyeceğim ki, isHhdmı gücü yaratıyo
rum... Bu mümkün değildir. 
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İSaym Başkan, şunu belirtmek istiyorum ki, 
Cumıhuriyet Halk Partisinin Adalet Partisinin, 
Cumihuriyetçi Güven Partisinin ortak görüşle
riyle meydana gelen bu karnınım ye bu borç se
netleriyle... 

'TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hâşa hâşa... 
•BAHRİ DAÖDAŞ (Devamla) — Evet, ay

nen. 
•Maddeydi zikrediyorum, Profesör Reşat Ak

t a n diyor ki : «Bu tasarıda yer alan bâzı re
form ilkeleri, işaret ettiğini gibi, bu açıklama
lar da gösteriyor ki, ikinci (yani Illhaımi Ertem 
reformu) Tarım Reformu tasarısı da birincisi 
gibi kapitalist bir felsefeye göre... 

BAiŞKAN —• Sayın Dağdaş, tasarıyı görüş
müyoruz, tümü geçti, 43 n.eü madde, borç senet
leri ve hisse senetleriyle ilgili hükümler... 

'BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Oraya ge
liyorum. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğini. Artık mü
samaha gösteremeyeceğim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — «Çeşitli ta
sarılardan hükümlerin derlendiği bir senteze 
ulaşmadığı için; ayrıca, zayıf, renksiz, şahsi
yetsin bir mahiyet göstermektedir.» Yani demek 
istiyor ki, Turan Şahin tasarısı, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu ve bir de benim hazırla
dığımı tasarıdan bâzı maddeleri almış bir ka
nun teklifidir. Bu önümüzde müzakere edilen 
kanunun da, o espri içerisinde kolektivist bir 
görüşle senetlere istinadeden bir kanun teklifi 
olduğunu teyide n arz ediyorum. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Mad
deden bahset, hep aynı şeyleri söylüyorsun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, aynı 
şeyi kullanıyorum. Aynı şeyi kullanıyorum, ıs
rar edeceğim. 

BAŞKAiN — Sayın Dağdaş, bundan böyle 
madde üzerinde konuşmayan konuşmacı oluma 
sözünü keseceğim. Bunu ifade ediyorum; mad
de üzerinde görüşülmediği takdirde mikrofonun 
sesini kapatıp, konuşma .imkânı vermeyeceğim. 

ISEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın "Baş
kan, söiz istiyorum. 

BAlŞKAN — 43 ncü madde üzerinde görüşe
ceksiniz, buyurun. 

ISEYM ÖZTÜRK (Eskiş:-hir) — Sayın Baş
kan, mulhterem arkadaşlarım; 

Riyasetin ittihaz ettiği Kararı hürmetle kar
şılıyorum ve doğrusu da budur. Tartıştığımız 

konuyu ,bâzı arkadaşlarımız mecrasından çıkar
dı ve bunu bir siyasî istismar metaı haline ge
tirme arzusu içimde konuşuyor. Onun için bun
ları karşılamamamız gerekiyor. Aslında yalnız 
madde üzerinde konuşmamız lâzım; ama ne ya
palım ki, 28 nci madde kabul edilmiştir, çıkan 
hatip Adalet Partisini muhatap alarak madde
nin tamamen dışında, görüştüğümüz 43 neü 
madde üzerinde durmadan, bâzı iddialar ortaya 
atmıştır. 

G-rUbumuz adına bunu karşılamak zorunda
yız. Çünkü, zapta geçen b'eyanlarm teselsülü 
bozulur. Bailıri Dağdaş bu iddiada bulunmuş, 
ne cevap verilmiş? Bunu meşkûk bırakamayız.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, ben size Sayın 
Bahri Dağdaş'a cevap veresiniz diye söz ver
medim. Bien size, 43 ııcü madde üzerinde görüş
mek üzıere söz verdim. 'Müzakere ettiğimiz mad
de 43 ncü maddedir. Takdir edersiniz, ben size 
43 ncü madde için söz verdim. Sizi, Bahri Dağ-
da-ş'a cevap veriniz diye çağırmadım. 

BEYF1 ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlarım; 43 ncü madde 
gayet açık şekilde borç senetleri çıkarılmasına 
ait muameleyi derpiş etmektedir. Bu madde, 
biraz evvel kabul buyurular. 28, 41 ve 42 nei 
/maddenin tatbikatı cümlesindendir; ama bu 
maddenin sınırı içinde yapı1 an konuşmalar var
dır. TRT'nin adalet ölçüsü içinde verdiğinden 
bahsedil mistir. Sayın sözcü] - ı in adalet ölçüsü 
bu ise, bizim de adalet ölçümüz millî iradenin 
temsil gücüne dayanır. Büyük bir partinin söz
cüsü burada dört cümle konuşacak, henüz ta
banda kimi tetmsil ettiği bolü olmayan bir jıar-
ti çıkacak.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, çok rica ederim. 
Başkanlığın tutumuna müzahir olmanızı rica 
edeceğim efendim. 

ISEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, o zaman bir cümle ile ifade ede
yim ; 40 defa iftira edersiniz, deli dersiniz, 
(Halk arasındaki sözdür bu) çok kere deli ol
duğuna inananlar vardır. Ama kırk kere deli 
diyene de akıllı denmediği bir vakıadır. 

'Saygılar sunarım. 

BATIM DAĞDAŞ (Konya) — Sen ne der
sen de. 

(BAŞKAN —• önergeyi, okutuyorum efendim. 
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'Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor-

mu Kanunu tasarısının 43 ncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Borç. ve hisse senetleri ile ilgili hükümler : 
Madde 43. — Borç, ve hisse senetlerinin çı

karılması, borçların asılları ile faizlerinin ve 
hisse senetleri tomettüünün ödenme zamanı ve 
-borç ve hisse senetleri ile ilgili diğer hususlar, 
Topra'k ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Ma
liye Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

lOEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAM! 
ERTEM (Edirne) — Evet, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor, Sayın Mustafa Fevzi Güngör'ün okunan 
önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Filhal katılıyorsunuz? 
G'EGİGt KOMİSYON BAŞKAMI İLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Evet, 
BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Kamulaştırmanın iptali : 
Madde 45. — Kamulaştırma kararının ipta-

tlinin kesinleştiği tarihte toprak henüz dağıtıl
mamış veya bu kanunda saptanan diğ'er amaç
ları gerçekleştirmek için bir kamın hiznıctino 
tahsis edilmemişse sahibine geri verilir. 

Toprak dağıtılmış veya bankaca bir kamu 
hizmetine tahsis edilmişse kamulaştırma karşı
lığı peşin ödenir. Toprak sahibine, istediği ve 
ıbulunduğu takdirde, eşdeğerde başka bir top
rak verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

İRFAN BARAN (Konya) — Önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAıN — Sayın Barın önergesini geri 
almıştır. Bu suretle de müzakere açılmasına 

imkân yoktur. Maddeyi okutmuş bulunuyoruz. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak dağıtımından yararlanma : 
Madde 50. — Toprak dağıtımından yararla

nabilmek için aşağıdaki şartları taşrmak gere
kir : 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Medenî hakları kail anma yeteneğine 

sahip bulunmak, 

e) 52 nci maddenin sem fıkrası hükmü 
saklı kalmak kaydıyle toprak ve tarım refor
mu bölgesinin ilânına ait duyurunun yapıldığı 
tarihte en az üç yıldan beri sürekli olarak o 
bölgede ikamet etmek ve toprak dağıtımımdan 
yararlanmak için istemde bulunmak, 

d) ]Bu kanun hükümlerine göre kurulacak 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine üye 
olacağını, verilecek toprağı kendilinin işleyece
ğini toprak ve tarım reformu örgütüne karşı 
yüklenmiş olmak, 

e) Bu kanun hükümlerine aykırı eylem ve 
işlemleri dolayısıyle toprağı kamulaştırılmamış 
•oılnıaik, 

f) Bu kanuna veya diğer kanunlara göre 
toprak dağıtımından yararlanıp da verilen top
rağı elinden çıkarmamış veya kanun hükmü 
uyarınca geri alınmamış bulunmak, 

>g) Kendisinin veya ailesi üyelerinden biri
nin sahip bulunduğu tarım arazisinin tümünü 
veya bir kısmını yönetmelikte belirtilecek zo
runlu haller dışında 26 Temmuz 1972 tarihinden 
sonra her hangi bir şekilde elinden çıkarmamış 
olmak, 

h) Bedenî ve fikrî kabiliyeti çiftçilik yap
maya elverişli olmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var 
idi. Önerge geriye alınmış bulunmaktadır. Ge
nel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar veçhil-
madde okunmuştur. Maddey" oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 
Madde 52. — Toprak dağıtımında aşağıdaki 

sıra gözetilir : 
a) Toprak ve taran reformu bölgeleri için

de veya dışında yeter toprağı bulunmayan ve-
ya, kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı olma
yanlardan toprak ve tarım reformu bölgesinde 
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başkasının toprağında en az üç yıldan beri or
takçı veya kiracı olaraik çiftçilik yapan aile 
başkanları, 

ib) Topraik ve tanm reformu bölgesinde 
akamet eden ve reform bölgesi içinde veya dı
şında yeter toprağı olmayan ve çiftçilikle geçi^ 
nen aile başkanları, 

c) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı 
bulunmayan ve topraik ve tarım reformu bölge
sinde başkalarının toprağında en az üç yıldan 
beri geçimini tarım işçisi olarak sağlayan aile 
başkanları, 

d) Toprak ve tarım reformu bölgesinde 
oturan ailesi dışında kalmayı üstün tuttukları 
saptanan ve çiftçilikle geçinen reşit fürular. 

Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle ilgili 
meslek okullarını bitirenlerden kendisine veri
lecek: arazinin bulunduğu yerde oturmayı ve 
çiftçilik yapmayı taahhüdedenter ile Topraik 
ve Tanım Reformu Bölge Başkanlığınca gerekli 
görüldüğü takdirde toprak ve tarım reformu 
bölgelerine naklen yerleştirileceklerden mesleği 
çiftçilik olan aile başkanlarına yukardaki sıra
ya bağlı kalınmaksızın toprak dağıtabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Saym Bahri 
Bağdaş, Saym Burakoğlu, ve Saym özgüner, 
Sayın Seydibeyoğlu, Saym Bahri Karakeçili ve 
Baha Müderrisoğlu ve Saym Baran tarafından 
verilmiş önergeler vardır. Madde üzerinde gö
rüşmek isteyen saym milletvekili 1 

BAHRİ BAÖBAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

IBAŞKAN — Söz isteyen yok. önergeleri 
okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı

nın 52 nci maddesinin ilişikteki şekilde değişti-
ırilmesini arz ve teklif ederim 

Konya 
Bahri Bağdaş, 

Yeterli gelirli işletme kurulmasında şartlar 
ve öncelik : 

Madde 52. İşletmesini yeter gelirli hale 
ıgetirmek veya yeter gelirli tarım işletmesinle 
sahllbolnıak isteyen çiftçilerin Türk vatandaşı 
lolması, medenî haklarını kullanma yeteneğinde 
bulunması şarttır. 

Yeter, gelirli işletmelerin kurulmasında aşa
ğıdaki sıra gözetilir. 

a) Yeter arazisi olup da diğer yardımlara 
ihtiyacı olanlar, 

b) Yeter arazisi olmayıp da ihtiyacı olan 
araziyi satınalmak için arazi edindirme kredisi 
isteyenler, 

c) Bir miktar arazisi olup da en az arazi 
verilecek yeter gelirli tarım işletmesine sahibıo-
labilecekler, 

>ç) Başka yere göçürül meşinde zaruret bu
lunanlardan çiftçi olanlar, 

d)1 Hiç arazisi olmayıp başkasının arazi
sinde kiracı veya ortakçı oıarak çalışanlar, 

e) Ailesiyle birlikte uygulama alanlarında 
en az üç yıl sürekli olarak oturmuş ve çiftçilik
te ehil olan tarım işçileri, 

f) Mevsimlere göre değişik yerlerde bulu
nan ve hayvancılıkla geçinenlerden çiftçi olan
lar, 

g) Aldığı tedbirlere rağmen arazilerinin 
büyük kısmı devamlı tabiî âfetlere uğradığı 
için yeter gelir sağlayamayan çiftçiler, 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarsısı-

nm 52 nci maddesinin aşağ dairi şekilde değişti
rilmesini saygı ile arz ve teklif erleriz. 

ıSivas Kastamonu 
Ahmet Burakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Madde 52. — Topraik dağıtımında aşağıda
ki sıra gözetilir : 

a) Kendisi ile ailesi .üyelerinin hiç toprağı 
bulunmayan ve toprak ref<: mıu bölgesinde baş
kasının toprağında en az ii" yıldan beri ortak
çı veya kiracı olarak çiftçilik yapan aile baş
kanları, 

b) Kendisi ile ailesi üyelerinin İre toprağı 
bulunniîı>ran ve toprak refomıu bölgesinde baş-
kalarınm toprağında en a-j üç yıldan beri geçi
mini tarıı.ı işçisi olarak sağlayan aile başkan
ları, 

e) Kendisi ile ailesi üyelerinin yeter topra
ğı bulunmayan ve toprak reformu bölgesinde 
veya çevre bölgelerde başkalarının toprağında 
en az üç yıldan beri ortakçı, kiracı veya tarım 
işçisi olarak çalışıp geçimini sağlayan aile baş
kanla n, 

d) 'Toprak reformu bölgesinde en az üç yıl
dan beri oturan ve Toprak Reformu Bölge Baş-
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•kanlığıııca bağımsız bir i le tme kuracak du- { çilik yapmayı taahhüdedenltr ile Toprak ve Ta
nımda bulundukları saptanan, aile sayılan ki- \ rım Reformu Bölge Başkanlığınca gerekli görül-
şiler, düğü takdirde toprak ve tarım reformu bölge-

e) Toprak Reformu Bölge Başkanlığı ne a j leriııe naklen yerleştirileceklerden mesleği çü't-
•bağmışız bir işletme kura^vık durumda bulun- i çilik olan aile başkanlarına yukardaki sıraya 
dukları ve reform bölgesindeki ailesi dışında 
kalmayı üstün tuttukları saptanan reşit füru, 

f) Bu kanun hükümlerine göre miras or
taklığından ayrılan aile başkanları, 

'Toprak Reformu Bölge Başkanlığınca gerek
li görüldüğü takdirde, topra'k reformu bölgesi-
n-e göçen veya göçürülcnlerden mesleği çiftçilik 
olan aile başkanlarına yukardaki sıra ile bağlı 
kalmaksızın toprak dağıtılabilir. 

(BAŞKAN — Komisyon tarafından 52 nci 
ma'dde ile ilgili bir tadil önergesi verilmiştir, 
onu da okutuyorum. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Madde hak
kında müzakere açınıyor musunuz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Hayır, açmıyorum. Çünkü, söz 
isteyen sayın milletvekili var mı dedim, kimse 
söylemedi. 

ıBAHM DAĞ'DAŞ (Konya) — Ben istedim 
işitmediniz. 

ıBAŞKAN — Şu anda istediğinize şahidol-
dum. Ama takririniz var. 

«Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 
Maldde 52. — Toprak dağıtımında aşağıda

ki sıra gözetilir : 
a ) Kendisinin veya ailesi üyelerinin top

rak ve tarım reformu bölgesi içinde ve dışında 
yeter toprağı olmayan çiftçiler ile topra'k ve 
tarım reformu bölgesi içinde ve dışında hiç top
rağı bulunmayan veya yeter toprağı olmayan 
ve reform bölgesinde en az üç yıldan beri baş
kasının toprağında kiracılık veya ortakçılık 
yapan çiftçiler, 

b) (Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç topra
ğı bulunmayan ve toprak ve tarım reformu böl
gesinde başkalarının toprağında en az üç yıl
dan beri geçimini tarım işçisi olarak sağlayan 
aile başkanları, 

e) 'Toprak ve tarım reformu bölgesinde 
oturan ailesinden ayrı yaşamayı tercih ettikleri 
tespit olunan ve çiftçilikle geçinen reşit füru-
lar, 

Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle, ilgili 
meslek okullarını bitirenlerden kendisine verile
cek: arazinin bulunduğu verde oturmayı ve cift-

bağiı kalınmaksızın toprak dağıtıl abilir.»-
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu ve 

'Bahri Karakeçili tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

nın 52 nci maddesinin, ilişikte belirtildiği şekil
de, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Konya 
Bahri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 

Gözetilecek sıra- : 
Madde 52. — Yeter gelirli tarımsal aile işlet

meleri kurulmasında aşağıdaki sıra gözetilir. 
a) Toprak ve Tarım Reformu Bölgesinde 

ikaımet eden ve reform bölgesi içinde veya dı
şında yeter toprağı olmayan ve çiftçilikle geçi
nen aile başkanları, 

b) Toprak ve Tarım Reformu bölgesi için
de veya dışında hiç toprağı olmayanlardan top
rak reformu bölgesinde başkasının toprağında 
en az üç yıldan beri ortakçı veya kiracı olarak 
çiftçilik yapan aile başkanları, 

e) ıBu kanun hükümlerine göre miras or
taklığından ayrılan ve çiftçilikle g-eçinen aile 
başkanları, 

d ) Reform bölgesindeki ailesi dışında kal
mayı üstün tuttukları saptanan ve çiftçilikle 
geçinen reşit fürular, 

e) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı 
bulunmayan ve toprak ve Tarım Reformu böl
gesinde başkalarının arazisinde en az üç yıldan 
beri geçimini tanım işçisi olarak sağlayan aile 
başkanları, 

Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle ilgili mes
lek okullarını bitirenlerden kendisine verilecek 
arazinin bulunduğu yerde oturmayı ve çiftçilik 
yapmayı taahhüdedenler ile Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığınca gerekli görüldÇı
ğı takdirde, Toprak ve Tarım Reformu bölgele
rine naklen yerleştirileceklerden mesleği çiftçi
lik olan aile başkanlarına yukarıdaki sıraya 
bağlı kalmaksızın arazi verilebilir. 
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BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu ve j 
Bahri Karakeçili'nin önergesine Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu ? 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Hayır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — | 
Hayır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu aylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul edenltr... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmeımiştir. 

Sayın İrfan Baran siz yeni metin muvacehe
sinde... 

İRFAN BARAN (Konya) — Komisyonun 
metni benim takririme uygundur. O bakımdan 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın trfau Baran, Komisyo
nun yeni tödvin ettiği metin muvacehesinde 
önergesini geri aldıklarını ifade ettiler. 

Sayın Bahri Dağlaş'm önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Bahri Bağdaş'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş'm önerge
sine Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ÖEOİÜİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) —Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılımıyöruz. 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner-* 
•geye katılmıyor. 

BAHRİ DAÖDAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

•BAŞKİAN — Önergenizi raücmelen, izah et
mek üzere buyurunuz. 

BAHRİ DAÖDAŞ (Konya) — Madde üze
rinde söz istedim, ama vermediniz. 

BAŞKAN — Müemelen izah da beş dakika
yı geçmiyor, o da öyle. 

BAHRİ DAÖDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, şimdi 52 nci maddede toprak dağıtımında 
bir priyorite sırası ele alınmış. Bu bizim görü
şümüze göre ütopik bir sıralamadır, tatbiki ol
mayan bir sıralamadır. Meselâ Türkiye'de 
3 500 000 az topraklı, 1 200 000 topraksız çift
çi var. Her sene de bir yüz bin çiftçi ailesi ilâ
ve ediliyor buraya, topraksız olarak. 
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Şimdi biz priyorite veriyoruz, bu priyorite-
de hakikaten ne üretime, ne de toprak rezervi-
nia yetişmesine imkân olmayan bir sistem geti
riyor komisyon tasarısı ile. 3,5 milyon az top
raklıya 1 200 000 topraksız^ :1a ilâve edersek, 
ıon s'ene içinde yedi milyona yakın bir az top
raklı veya topraksız çiftçi kitlesi ortaya çıka
caktır. Büyük iddialarla geliniyor ve bir istih
dam gücü yaratacağız deniyor. İstihdam gücü
nü yarattığınız zaman aç mı süründüreceksin, 
yoksa yeter gelirli hale mi getireceksin? Mese
le burada. 

O bakımdan ,bu tasarının hakikaten madde
siyle getirilen, fıkrası yi e getirilen mecburî ko
operatifçilik taahhüdü ağırlık alıyor; fakat üre
tim ve geliri artırma konusunda hiç bir tedbir 
yok burada. Ancak kooperatife gireceğini taah-
hüdederse... Hanıgi kooperatife? Bahsi gelince 
üzerinde duracağız; bir doktriner kooperatif 
mi, bir üretim ve geliri artırmak maksadıyle 
ekonomik kaynaklara dayanan bir kooperatif 
mi? Hayır. «Sen taa'hhüdedeceksin kooperatife 
girmeye, sana burada priyorite tanıyacağım. 
Bir de çocuklarının sayısını bildireceksin..» 
Hiç böyle toprak tevzii olur mu? Hiç, böyle is
tihdamı gücü yaratma imkânı sağlanabilir ini? 
Bunu nereden çıkardın, bunu hangi ekonominin 
hangi pratik neticeleriyle mümkün kılacaksı
nız? Bu yedi milyon insan içerisinde üç çocuk
luyu, beş çocukluyu, yedi çocukluyu nasıl tef
rik edecek bu beyana göre^ Olacak iş midir bu? 

Sonra, vereceğimiz arazinin hangi ölçüde 
değerlendirileceği de meçhul. 

O bakımdan diyoruz ki, evvelâ az toprağı 
olup yeter gelirli olmayana hakikaten bilfiil 
tespit suretiyle, az toprak verilmek suretiyle, 
yeter gelirli hale gelecek olan çiftçiler. Ondan 
daha az topraklı olanlara ikinci bir priyorite ;• 
üçüncü priyoriteye de ehliyetli arıyoruz. Nedir 
o? Kiracılık ve ortakçılıkta arıyoruz. Yoksa, 
meçhul kişilere kooperatife girme taahhüdü 
vermek suretiyle bir priyorite sırası koyarsanız, 
bunun adına başka maksatlarla hazırlanmış bir 
kanun denir. Daha doğrusu bunun altından çık
mak da hiçlbir balba yiğidin kârı olamaz. 

Önergeme iltifat etmenizi istirham ediyo
rum. 

BAŞKLAN — Sayın Bakı i Dağdaş'ın önerge
sine Hükümet ve Komisyo:> katılmamaktadır. 
ıSaym Dağdaş önergesini uu; e mel en izah ettiler. 
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Önergenin, dikkate alınıp ,ıanmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate "alınmasını ka-
'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ISaym Durakıoğlu'nun önergesine Komisyon 
ve Hükümet katılıyorlar mı ? 

OBÇJOl KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

©EVıLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarmıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

•Komisyon tarafından verilen önergeye Hü
kümet katılıyorlar mı ? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katıldığını ifade et
ti. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

52 nci maddeyi kabul ettiğiniz tadil şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
ımeyenler... -Kafbıü edilmişti.' 

Aynı bent içinde gözel:leeek sıra : 
Madde 53. — Yukardaki maddenin her ben

di kapsamına girenler arasında seçme aşağıda
ki sıraya göre yapılır : 

1. En az yirmibir en çok altmış yaşında 
olanlar ve Türkçe okuma ve yazma bilenler, 

2. 'Tarıma ilişkin dallarda en az altı ay eği
tini görmüş olanlar, 

3. Çocuk sahibi olup da ; 
a) Evi ve yeter üretim araçları bulunanlar, 
ib) Evi olup yeter ürerim araçları bulun

mayanlar, 
e) Yeter üretim araçları bulunup da evi ol

mayanlar. 
4. Üçüncü benttelH sıralamaya göre çocuk 

sahibi olmayanlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 

Karakeçili ve Sayın Baha Miiderrisoğlu tarafın
dan verilen önerse geri alırnuş bulunmaktadır. 
Sayın Fevzi Güngör'ün önergesi vardır. 

iMadde üzerinde görüşmek Jsteyen sayın mil
letvekili var mı ? Yok. 

'önergeyi o'kutuyorum. 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu Kanunu tasarısının 53 ncü maddesinin mat-
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labının «Toprak dağıtılacaklardan aynı grup 
içinde olanlar arasında öncelik sırası :» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
* ' M. 'Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) —Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Dikkate alınıp alınım aması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fillhal katılıyor mu? 
GEÇÎOİ KOMffiSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Evet. ' 
BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dağıtımda verilecek toprak miktarı : 

Madde 54. — Toprak dağıtımından yararla
nacak aile başkanlarına ve aile sayılan kişilere 
bu maddede belirtilen esaslır dahilinde yeter 
gelir sağlayacak miktarda toprak verilir. 

Bir ailenin yeter gelire sahibolması için ge
rekli arazi miktarı, iklim ve arazi özellikleri ile 
bölge için öngörülen tarımsal işletme tipleri 
gözönünde bulundurularak, bir aileye 1971 yılı 
toptan eşya fiyatları. endeksine göre, yılda on 
beş bin liralık tanımsal gelir sağlayacak şekil
de, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlı
ğınca tespit edilir. 

Tarımsal gelir, bürüt gelirden işçilik ve ara
zi borç taksitleri hariç üretim için gerekli diğer 
masrafların çıkarılmasından sonra kalan mik
tardır. 

Aile nüfusu beşten fazla olursa her fazla nü
fus için aile gelirine yüzde on oranında tarım
sal gelir payı eklenir. Ancak, fazla nüfus için 
eklenecek tarımsal gelir pahları toplamı, ikinci 
fıkrada bir aile için öngörülen gelirin yüzde 
ellisini geçemez. 

Topraklandırılacak hiç. toprağı olmayan ve
ya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin 
arazisi sulu ise Tablo 3 vs kuru ise Ta>İ>k> 4 te 
gösterilen miktarı geçemez. Taiblo 3 ve 4 te 
gösterilen arazi miktarları toprak endeksi elli 
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olan araziler içindir. Toprak endeksi elliden 
farklı olan arazilerde verilecek: toprak miktarı, 
Tablo 5'teki katsayılar ile o ilçede elli endeksi
ne göre verilecek arazi miktarlarının çarpılması 
suretiyle bulunacak miktarları geçemez. 

Ta'blo 3 ve 4'te gösterilen miktarlar, aidol-
dukları ilçelejrin hudutları içindeki her araziye 
uygulanır. 

Bir çiftçi ailesine bir miktar sulu., geriye ka
lanı kuru olarak verilecekse o yerin Tablo 4'te 
belirtilen kuru arazi normunun Tablo 3'te be
lirtilen sulu arazi normunr, oranı esas alınarak 
sulu arazi miktarı kuru arazi miktarına dönüş
türülerek işlem yapılır. 

İşletmelerin, yoğun kredi uygulanması sure
tiyle yeter gelirli hale getirilmeleri esasları ile 
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hu
suslar y önetmelikteJD'e] irtilir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde Sayın Bahri 
Karakeçili, Sayın B^ha Müderrisıoğlu tarafın
dan verilmiş bulunan önerce geri alınmıştır. 

İRFAN BARAN (Konya) - 'Sayın Başkan, 
ben de önergemi geri aldım. 

(BAŞKAN — Sayın İrfan Baran da önerge
lerini geri almışlardır. S ayı o Fevzi Giinıgür ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, maddeyi 
.müzakereye vazediyorum. 

Madde üzerinde Sayın Oral, buyurunuz 
efendim. 

OAVLLT ORAL (Adana) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Biraz evvel yeterlik önergesi dolayısıyle te
mas ettiğim gibi, bu t a şan ım en önemli ve ha
yatî maddelerinden birisini 54 neü madde teş
kil etmektedir. 

54 neü maddenin karakteri, esas toprak re
formunu tatbik etmektir; fakat Hükümetin 'ha
zırlamış olduğu tabloda 1971 yılı toptan eşya 
fiyatları endeksine göre yapılmış hesaplara na
zaran tatbikat yapılacaktır. Yani 1-5 bin lira
lık bir net geliri beş kişilik bir aileye temin et
mek için hesaplar 1971 senesine göre yapılmış
tır. Oysa ki, 1971 senesi en iyi yıllarımızdan bi
risini teşkil eder. Bol, bereketli bir sene idi. Bil
hassa hayat pahalılığı, hiç de bu kadar artma
mış, yükselsmemiş ve vatandaşa ıstırap verir bir 
hale gelmemişti. Bugün hayat pahalılığı alabil
diğine yükselmektedir. Şu halde, 1971 senesi
ne göre yapılan hesaplar bu sene, gelecek sene 

ve öbür seneki, hayat şartkırina göre uyduraibi-
lir mi, bağdaştırılabilir mi1? O miktarda verile
cek arazi ile beş kişilik bir aile geçinebilir mi, 
o ailenin geçimi sağlanabilir mi? Kendimizi ha
yale kaptırmayalım muhterem arkadaşlarım. 

Kaldı ki, endeks metodu ıa göre yine hesap
lar yapılacak, verilecek o topraklardan da düş
meler olacaktır. Onun için Komisyon ve Hükü
metten rica ediyorum ; bu en hayatî maddeyi 
tekrar gözden geçirsiııler, bugünkü şartları, gö-
zönıünde tutsunlar ve ona L'örc dailıa esaslı, va
tandaşı tatmin eden, vatandaşı doyuracak, ona 
hakikaten bir gelir sağlayacak şekilde toprak 
versinler. Yoksa, toprak reformu yapıyoruz de
mekten ibaret kalacak bir netice ile karşıkarşı-
ya kalacağız. Bunun için bilhassa Komisyonun 
bu maddeyi geri almasını, üzerinde durmasını 
ve bugünkü şartlara göre işlemesini rica ediyo
rum. 

Hepinize hürmetlerimi -ırz ederim. 

BAŞİKAN — Siz de mi grup adına Sayın 
Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır. 

BAŞKAN — Cıiiinhuriy^ Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Özıgüner buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÜZ-
G'ÜNER (İçel) — .Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım ; 

Gönül arzu ederdi ki, bu 54 neü madde sıra 
itibariyle daha önde olsun da, 28 nci ımadde 
bundan sonra görüşülsün ve eğer öylesine gö
rüşülseydi, ,28 nci maddenin görüşülmesi esna
sında biraz tansiyonu ağır olan Meclisin çalış
ması, şüphesiz bu madde Sayın OraPın da ele
diği gibi fakire biraz daha imkân sağlayıcı öl
çülerle 'gelseydi 28 nci maddede bu derece sert 
fikir çatışması olmazdı. 

Ben 28 nci madde geçtikten sonra Sayın 
Oral'ın konuşmasını yadırgamam. Geçti ama 28 
nci madde.. Tekrar söylüyorum, gönül arzu eder-
diki Ibu ımadde 28 nci maddeden evvel olsaydı, 
tou kendilerine toprak vereceğimizi iddia ettiği
miz milyonlarca kişi, hiç değilse yüzibinlerce 
ıaile ne nispette toprak almalıdır münakaşası 
bir değer taşırdı. Elde rezerv kalmadı arkadaş
larım. 128 nci madde geçtikten sonra, yani hele 
ki Komisyonun son yaptığı değişiklikle iki kat
sayıyı esas alan, yani 28 nci maddede ilk gelen 
Komisyondaki 1 250, sulu arazide örnek işlet-
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mede 1 250 dönümü geçemez idi ve 2 500 dö
nümü .geçemez kuru arazideki örnek işletme. Bu 
böyle idi, yani muayyen bir tavan veriyordu. 
Ancak Komisyon bu tavanı tam kaldırdı ve 
sulu arazide, eğer 'örnek işletme ise bin dönüm
lük kısım 2 bin dönüm olarak verilebilir ve ku
ru arazide 2 bin dönüme kadar verilebiıliyordu, 
4 bin dönüm verilebilir ve hem biliyorsunuz 
geçtiğimiz maddelerde; şahıslar kendi imıkân-
larıyle suladılarsa, kuru arazi sayıldığı için 2 
bin dönümlük bir kıstas esas alınarak 4 bin dö
nüm sulu arazi verildikten sonra, 28 nci mad
de böyle geçtikten sonra, elde ne kalmıştır ki 
kime neyi vereceksiniz? Ben de Sayın Oral gibi 
diyorum ki, bu, 32 dönümden başlıyor bizim, 
Çukurova'da, çıkıyor başka daha mümbit olma
yan arazide 100 dönümü aşıyor. Arkadaşlarım, 
güzel... Bunları artıralım. Ben de az görüyorum, 
Çukurova'da 32 dönüm azdır. Ancak bunu daha 
ıevvel gözönünde tutup da 28 nci maddeyi öyle 
geçirmemek lâzımdı. Kavgamız bunun içindi. 

ıSoruyorum Hükümete, burada teknik ele
manları var; aldıkları bilgileri lütfen şu kür
süye getirsinler ve zaıbitlara geçsin. O 28 nci 
madde geçtikten sonra Türkiye'de dağıtılacak 
•rezerv arazi ne kadardır ve (bu 32 dönümden 
başlayıp da sulu arazide 106 dönüme çıkan ve 
•79 dönümden başlayıp da kuru arazide 337 dö
nüme çıkan arazi dağıtımı kaç tane topraksız, 
•muhtaç aileyi topraklandıraeaktır ? Gerçekçi 
konuşsunlar, ciddî konuşsunlar ve ondan sonra 
toprak reformu yaptığımızı iddia edelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - - Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ben mi efen
dimi î 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Devlet 
Bakanına söz verdim. 

BABStİ DA&DAŞ (Konya) — Konuşturma
yacaksınız. 

BAŞKAN — Size söz vereceğim efendim, 
grup adına yazılısınız. 

Buyurun 'Sayın T>evlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bayın Cavit Oral bey, 54 nen madde dolayı-
sıyle Kir aileye verilecek arazinin 1971 yılı top
tan eşya fiyatlarıyle 15 bin lira değerinde olma-

I sı hususunu terikid ettiler ve «Ondan sonra pa-
I halılık öyle arttı ki, bu yetmez artık.» dediler. 
I Biz de zaten onun için 1971'i baz aldık ki, fiyat 

artışlarından dolayı »bu İ5 bin lira yükselebil
sin. Sebeibi hikmeti o.. 1971'deki 15 bin İkaya 
tekabül edecek her zaman; 1980 yılında da te
kabül edecek. Tasarının esprisi bu. Bundan do
layıdır ki, bu maddenin en iyi tarafı da budur. 

I Endişelerine mahal yoktur. 
'Sayın Turhan Özgüner, tasarının 28 nci mad

desinin son değişikliğinden sonra, artık toprak 
rezervinin hemen hemen hiç kalmadığını iddia 

I ettiler ve hemen dediler ki : «Meselâ Adana'da 
bizde suluda 32 dönüm veriliyor, kuruda 116 
dönüm veriliyor. Bu yetmez, daha artıralım.» 
Bunları bir hesap üzerine bulmuştuk; dikkat 

I buyurulursa suluda 32, kuruda 116. Adana'nm 
I öyle yeri var ki, meselâ Feke'de kuruda 156'da 

veriyoruz. Arazinin icabı onu gerektiriyor. Ge-
I ne Feke'de suluda 46 dönüm vereceğiz. Saim-

bey'de suluda 56, kuruda 189 dönüm olacak. 
I Demek ki, her bölgenin kendi özelliklerini 

hesaplamışlar, o bölgeye göre bâzı normlar tes
pit etmişler ve amaç da daima 1971 yılı toptan 
eşya fiyat endekslerindeki 15 bin liranın karşı-

I lığı. Bu hususu böylece belirttikten ve 28 nci 
I maddede yapılan değişiklikten sonra «rezerv 

kaldı mı kalmadı mı» konusuna gelelim. 

I Sayın Durakoğlu burada benim konuşmala-
I rımı aldılar ve iki paragrafını aynen okudular, 
I üçüncü paragrafına gelince atlayıverdiler. 

AHMET BULDANLI (Muğla) Onlar atlet 
atlet. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De-
I vamla) — Ben bu hususta çok dikkatli davran

dım. Gerek Melen Hükümeti zamanında, Ko-
I misyonda 7 nci ve 28 nci maddeler görüşüldüğü 
I zaman fikirlerimi beyan ettim; gerek ondan son-
I ra bir vesile bir toplantıda beyan ettim ve üçün-
I cü olarak da Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
I tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi esnasm-
I da, geçen hafta gene fikirlerimi beyan ettim. 
I Hepsi kelimesi kelimesine aynıdır, hiçbir fark 

yoktur. Bugün de aynı şeyleri söyleyebilirim. 
I Demokratik düzenin en tabiî icabı olarak, Ko-
I misyon ve Hükümet bâzı hususları karşılıklı gö-
I rüştükten sonra, Komisyonda meseleler öner-
I g-elerin ışığında tartışıldıktan sonra, bizim en-
I dişelerîmizle Komisyonun düşünceleri arasında 
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telif çi bir yıl bulunmuştur. Ne 27 nei ve 28 nci 
madde Komisyondan çıktığı gibidir, ne de Hü
kümetin aynen istediği gibidir. Bunun ikisi ara
sındaki orta yol bulunmuştur. Demokrasinin en 
tabiî icabı, fikirler eğer temel espriye zıt değilse, 
anlaşmak ve bağdaşmaktır. Aksi takdirde; de
mokrasiye inanmıyoruz, kargaşa ve anarşi isti
yoruz demektir. Bîr kimse; «Bu olmadı, ille 
lıenim dediğim doğrudur, bunun aksine hiçbir 
şey kabul edilemez» elediği zaman, o kimse de
mokratik düzen terbiyesini almamış demektir. 

Şimdi, bu vesileyle kısaca bir hususu daha 
arz etmek isterim. Huzurunuzu daha fazla iş
gal etmeyeceğim. 

•Sayın Durakoğlu, benim konuşmama ait iki 
paragrafı okudu, hemen ondan sonra «İtal
ya'yı verdi» dedi, geçti. Ben de teksirleri getirt
tim, aynen okuyorum : 

(Modern işletme için diyorum.) «Böyle bir 
tarım işletmesi tipinin ya hiç kabul edilmemesi, 
ya da İtalya'da olduğu gibi çok iyi bir şekilde 
tanımlanarak sadece gerçek anlamda örnek iş
letmecilik uygulayan tarım işletmelerine münha
sır kalmasının sağlanması gerekir.» Devam edi
yor ve diğer bâzı hususlardaki itirazlarımı söy
lüyorum ; «kat sayılar yüksektir» diyorum, 
«Kat sayıları daha indirmemiz gerekir. Verimli
lik bakımından Komisyon belki bu hususta haklı 
"olabilir. Biz bu hususta aksi fikirdeyiz; ama 
verimliliği düşünmüş olabilir. Anayasa, verim
liliği de aynı zamanda sosyal adalet ilkeleri ka
dar gözönünde tuttuğu için, memleket ekonomisi 
bakımından bir örnek işletmecilik kabul edile
bilir» dedim. Hattâ deyimin «modern» değil, 
«örnek» olması gerektiğini, tanımın daha açık 
yapılması gerektiğini söyledim. Bâzı örnek iş
letmelere bırakılacak toprağın miktarının, kat
sayının daha az tutulması gerektiğini, Türki
ye'de bölgelerarası dengesizliğe meydan verilme
mesi gerektiğini söyledim. Karşılıklı tartıştık, 
kısmen Hükümet olarak benim söylediğim fikir
ler, kısmen Komisyonun kabul ettiği fikirler 
•bağdaştırıldı, bir husus ortaya çıktı ve Komis
yon metni olarak huzurunuza geldi. Hükümet 
olarak biz de katıldığımızı söyledik. Demokratik 
düzenin- en tabiî icabı, fikirler tartışılır, tartı
şıldıktan sonra anlaşmak imkânı varsa bu an
laşma yapılır. İlle budur diye bir inat, demok
ratik düzene inançsızlıktır. Eğer, tasarının te-
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I mel felsefesinde bir değişiklik olsaydı, tabiî ki 
o zaman sorumluluk icabı olarak katılmamam 

i 

) gerekir idi. Böylece, Komisyon ile Hükümet 
arasındaki anlaşmayı belirtmiş oldum. 

Vaktinizi almamak için konuşmamı aynen 
j okumayacağım. Durakoğlunun, sözünü kısmen 

söylemek suretiyle bir tahrif metoduna girişmiş 
i olduğu Meclis zabıtlariyle tescil edilmiştir. Ko-
İ nuşmam Meclis zabıtlarındadır. 

Parlâmento ahlâkının, gerçeği olduğu gibi 
l aksettirmek, bir beyanı olduğu gibi söylemek 
l gerektiği kanısındayım. Benini iki cümlemi oku-
\ yup, ondan sonraki üç, dört ve beşinci cümleleri 
| atlarsa bir kimse ve o iki cümleden de başka 

mâna çıkarsa, bu durumu ahlâkî bir tutum ola
rak niteleyemeyiz. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bir hususa daha kısaca değineyim. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, Turan Şahin 
tasarıdaki fikirlerden sonra vazgeçtiklerini söy
ledi. Genel Kurul'da görüşürken, Cu/mhuaiiyet 
Hale Pıartıisine cevap verirken, sayfa numianası ve
rerek 1969 seçfaderiine girerken de aynı nöronları 
ibenıiımıseıdiMemiDi ilân ettiklerini söylediim ve 1970 
de bası/lan bir kitapta-, Genel Başkanlarının im
zasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü diye 
rtalkdlimı edildiğini söyledim. Bültün bunlar o gün. 
zapta geçıta. Hafızaî beşer ndısyan ile malûldür; 
aıma o zıamıan da Söylemiştim, beyaz kâğiîte üze
rine siyah mürekkeple basılan matbualar her za
man gerçekleri meydana getirir. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Balkan 
sual sonaibiidr miyim? 

Buyurun Sayın Özgüner, sorunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Ba
kandan kürsüde bâzı sualler sordum, herhalde 
onu duydukları halde değin'meaneyi yararlı gör
düler. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — O benlim adetimi değil. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tekrar edi
yorum. 

28 nci madde geçlti. 28 nci madde geçltikiten 
sonra kendilerinin de daha evvelki buradaki ko-

\ ınuşmıalarında olduğu gibi, (Hatırlatıyorum) 
j «Bu 28 nci madde Umumî Heyetten böyle geçer-
I se 50 000 topraksız muhtaç çiftçi ailesi topraksız 
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kalacaktır» şeklindeki iddialarında hâlâ musırlar 
ımı? Bundan vazgeçerlerse sebep nedir? Bür. 

BAŞKAN — Hangi madde ile ilgili dediniz, 
28 ncd madde ile mi İlgili dediniz? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bu madde 
le ilgili. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi müzakere edi
yoruz, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Cevap verebilirim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Böyle mü
zakere tarzı olmaz sayın Başkan, 54 nedi madde 
görüşülürfcem dedi M.. 

BAŞKAN — 54 ncü. madde.. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arz edeyim 

efendim... 54 ncü madde 3 numaralı, 4 numaralı 
tablolara atıf yapar. 3 numaralı, 4 numaralı 
talbloların tatbifcajta konulabilmesi içıiın 1 ve 2 
numaralı tablolardan sonra elde ne rezerv kalır? 
Bahis-mevzuu okn budur. 28 nci madde 1 ve 2 
numaralı tablolara atıf yaptığı için bunu söyle
dim. Dedikn ki, o maddeler geçtikten sonra bu 
(maddenin taltiblikaltta uygulaımaisı ne olacaktır? 
Yalnlıarında teknik elemanlar var, failgnerlimi ala-
ibilliriljer; bize bilgi versinler. Hâlen 50 000 alenin 
3 ve 4 numaralı tablodan istif ade edebileceği hak
kımda bir iddiaları var mı? Bunun açıikJLanımasımı 
istirham ediiyorum. 

BAŞKAN — O kadar mı efendim, sorunuz 
bu mu? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De

vamla) — Derhal arz edeyim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De
vamla) — Daha evvel, yaklaşık olarak 50 000 
ailenin mahrum kalabileceğini söylemiş idim; fa
ka t 7 nci maddenin tanımı değişmiştir sayın öz-
güner. 7 nci maddemin tanımı, her taran işlet-
ımesiiıne sadece büyüklüğü nedeniyle «ben örne
ğim» demek imkânını bırakmıyor. Hakikaten 
örnekse, memleket ökonomisine verim yönünden 
büyük katkısı varsa, o bölgenin ortalamasuna gö-
Te tespit edilecek miktarın üstünde ise ancak 
örnek olabilecek. Bu bakumdan, rözerv bakımın
dan bir 'azalma olabilir; ama bunun 50 000 ra
kamımda olmasına imkân yoktur. Hepsi örnek 
olamayacaktır, bu tanımlamaya göre. Ayrıca bu
nun başka bir yönü de var; millî gelir böylece 

artacak, tarım işletmeleri örnek tarım işletmesi 
olabilmek içki bür yarışa girişecekler. Bu yarışa 
giriştikleri zaman millî gelir artacak, üretimi ar
tacak ve doilayısiiyle bunların örnek işletme oldu
ğunun ispat edilebilmesi için durumun bâzı bel
gelere de bağlanması gerektiğinden bunun mem-
iekeıtimıize vergi bakımından da önemli katkıları 
olacaktır. 

Böylece zannediyorum ki, Komisyonda değiş
tirilen son şekilden sonra, Anayasanın 38 nci 
maddesindeki verimlilik ve sosyal adalet ilkesi 
arasındaki denge bozulmamıştır, bu denge devam 
lötınekteddr. Her tarım, işletmesi bem örneğim de
mek imkânına 7 nci maddenin yeni şeMiyle sa
hip değildir. Ayrıca, çok iyi biliyorsunuz, bir 
kata inıdirilımiiştir. Bu da daha evvel Komisyonda 
böyle değildi.. Demokratik düzenin tabiî icabı ola
rak karşılıklı takrirlerim görüşülmesi sırasında 
memleket hayrına, yanariı olduğunla inandığı bir 
noktada taraflar kendi fMillerinden bazam fe
dakârlık yaparak anlaşırlar, anlaşmaları gerekir. 
Doğru olması aneak, zaman içinde ispat edlüeböie-
cektir. Zaman içimde inşallah hayırlı neticelerimi 
göreceğiz. Bu bakımdan, topraklandırılacak aile
de bir miktar azalmıa olabilir; fakat verim yönüm
den de büyük artış olmağı da bir gerçektir. 

»aygılammla. 
BAŞKAN — Soru ceviaplandırılmıştıır. 
Sayım Bahri Dağdaş, Grup... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayım Baş
kan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Cevaplandı efendlim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir sual da
ha sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Cevaplandı efendim; demin sor
dum size, sorunuz bundan ibaret mi dedim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hakkım yok 
mm bir sual daha sormaya? Sayın Başkan, sualim 
cevaplanmadığımı izah için size arz edeceğim.. 

BAŞKAN — Sorun cevaplanmıştır, buyunım 
Sayım Bakam. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kaç kişiye 
dağıitılabiMyoa* diye sual sordum cevaplandırılma
dı. 

BAŞKAN — O kadar cevaplandı ki Sayım 
Özgümer, bütün genişliği ile... 

Sayın Bahri Dağdaş1, Demokratik Parti Gru
bu adıma, buyurun. 

— "507 — 



M. Meolisi B : 125 12 . 6 . 1973 0 : 1 

D. P. URUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem miMetve-
kiıllerii; 

•Heıışoydon evvel Sayın Turban Feyzioğlu'na 
Sayın Devlet Bakanına ve Sayın Komisyon Söz
cüsünün bu izahlarına huzurunuzda teşekkür edi
yorum. İleride Partti olaraik Anayasa Mahfcemesi-
ne götüpeeeğimıiz bu tasarıda, bize büyük mes
netler verdiler. Bundan dolayı kendilerine te
fekkür edenim. 

Simidi geliyorum 54 neü maddeye. Tatmaımen 
itopraik dağıtımı ile ilgili dlan bu madde, değerli 
ımepsllekdaşıım Caviilt Oraıl beyin de belirtitiğd gıiıbd, 
hakikaten dolütriner bir görüşle, hiiç veırıimi dik
kate almayan tipik foir maddedir. Tıpkı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununda tatbik edilen sonuç 
neyi venmişse bu ondan daha beterini getiriyor. 
Yüz kere tekrarlıadılk dedik ki, eğer verdımMılak, 
eğer 70 - 80 milyon insanı besletmek istiyorsanız; 
ekonomik modern işletmeleri, nüve ^işletmeleıri ge
liştiriniz. Çünkü Türkiye'de herkese toprak ver
mek mümkün değildir; ama herkese ekmek, her
kese et, herkese süt, herkese şeker vermek müm
kündür. Ne ile mümkündür? Modern teknoloji
min tatbiki ile mümkündür. Ne ile mümkündür? 
Tecrübe ile mümkündür. Ne ile mümkündür? Ser
maye yatırımı ile mümkündür, vertikal gelişme
yi sağlanmakla mümkündür. Halbuki 54 neü mad
de tıpkı 28 nei nuadde gibi, sadece ve sadece Tu
ran Şahün tasarısının çiftçjiyi topraklandırmak 
maksadıyla geçmişte hazırlanılmış Türkiye İşçi 
Partisinin... 

BAŞKAN — Madde 54.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ve bunun 
benzeri , maddelerle kanunların bir uydurma, 
renksiz sentezi gertârilımiftir. 54 neü madde bunu 
tipik olanak ispat ediyor. 

Ne yapacakmış; 15 bin lirayı ister 1971'e 
endekse et, ister 1981'e endekse et. Bununla ne 
sağlayacaktır, köylü? Siz buıra. toprağa nasıl bağ
layabileceksiniz, bu mümkün müdür Netekim 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu da uzun sene
ler tatbik edildi, eldeki arazi rezervleri şuna, bu
na taksam edildi; fakat bugün gidiniz sahibini 
abayım, bir tanesinin adresini çıksın şurada ver
sinler bize, desinler ki 10 ibin, 20 bin, 30 bin, 50 
-bin dönümünün adresleri şunlardır desinler ben 
razı olacağım. Demekki tasarının başımdan ıbu ya
nla sadece toprak dağıtımını esas tutan, büyük 

ölçüde, % 89 çifgi kütlesine hiçbir hizmet getir
meyen, ancak bu kanun da/ «kooperatife ıgirecek-
ler» şeklindeki bir zoraki hükümle, - onu da han
gi ölçüde tahakkuk ettirecekleri meçhul bir şe-

] külde - bir toprak dağıtımı tasarısının şu 54 neü 
maddesi, tiplik bir örneğidir. Her zaman söyledik, 
yine de söylemeye devam ediyoruz; 15 fakı liralılk 

; bir gelir, 5 nüfuslu bir aile sahibi iki ay pamuk 
çapasında, pamuk koza toplamasında, bir ay da 
pancar çapasında çalıştı mı bunun iki miisöli para
yı alır. Hiç bir surette toprağa bağlanonjayacıağı 

i ıgiıbi, üstelik mevcut bölünmüş ziraî bünyemizi iyi-
j ee tahrip edeeekdir. İşte biziiım üımî tutumumuz, 
j ekonomıiık göırüşümüz budur. O bakımdan diyo-
| ıruz ki, bunu asgarîden 30 ton buğday veyia mua

dili karşılığı büyüklüğün içine getirin. Eğer za
manımız olsa onu da muamelen izah ederiiız. 

O bakımdan diyorum ki, bütün maddelerde ol
duğu giiiba, bu maddede de sadece bir toprak da
ğıtımı gelmiştir ve milletimizi, ufak çiftçimizi, 
ortakçı çiftçimizi, kiracı çiftçimizi hüsrana uğra-

| tacak veya kargaşalığa veya kardeş kavgasına gö-
\ ftürecektlir. 
I Teşekkür öderdim. 
I BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
l pu adına sayın Durakoğlu, buyurun. 

C H P . ORUPU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — ıSaym Başkan, sayın milletve
killeri ; 

ıSaym Devlet Bakanının beyanları üzerine 
54 neü madde üzerinde konuşmak mecburiyeti
ni duydum. Aslında dağıtılacak topraktan bah
sedilirken, bırakılacak toprağın müzakeresi sı
rasında, kendilerinden istenen görevi yerine ge
tirememiş olmanın heyecanı içerisinde söylenen 
sözlerdir, bunlar. Fazla üzerinde durulmaması 
gerekir; ama yine de tabiatlarını aşan bir ifa
deye büründürmek gayreti içerisinde konuşmuş 
olmalarından dolayı da mutlak surette cevaba 
müstehak hale geldiği için huzurunuzdayım. 

Aziz arkadaşlarım, sayın Bakanın (beyanları, 
aynen okuyacağım, istedikleri kısmı da okuya
cağım, göreceksiniz ki, benim ifade ettiğimi 
tahkim ediyorlar. Okuduğum kısma ilâve edece
ğim. Aynen : .«(Bu husus», - yani tasarının 28 
nci maddesindeki değişiklikten bahsediyorlar 
«Toprak Reformu» hakımından arazi rezervini 
azaltacak niteliktedir. Özellikle Modern tarım 
işletmesi tanımı komisyonda kabul edildiği 
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şekilde kanunlaştığı takdirde en az 50 bin aile
nin toprağa kavuşturulma olan'ağı kalmayacak
tır. «Devam ediyorlar, atlmadan okuyorum» 
Modern tarım işletmesi iyi bir şekilde tanımla
narak kabul edilse dahi sahibine bırakılacak 
arazi normunun sulu arazide üç, kuru arazide 
iki katının modern işletme sahiplerine bırakıl
ması isabetli değildir, yine devam ediyorlar. 
«Toprak reformunun iyi bir şekilde uygulana
bilmesi için modern işletmelerde, daha doğrusu 
örnek işletmelerde yapılacak istisnanın bu mik
tar lardan daha az olması ıgerekir.» sayın Süley
man Çiloğlu müdahale ediyorlar. «Hepsini alın 
da Devlete verin» diyorlar Sayın Bakan devam 
ediyor: «Ayrıca sahibine bırakılacak arazi için 
tavanın, modern tarım işletmesinde sulu arazi
de 1250, kuru arazide 2500 dönüm olarak tespi
ti, Türkiye'de bölgelerarasmda 'farklı ve eşit ol
mayan uygulamalara sebep olacaktır.» derler 
ve misâller veriyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, bilhassa dikkatinize arz-
etme'k istiyorum. Şikâyet nereden geliyor; tes
pit edilen tavanlardaki miktarların ziyadeliği 
ve bu suretle de 50 bin ailenin topraktan mah
rum olacağıdır. Tavan kaldırılıyor, Komisyonun 
yeni teklifine göre. Tavan kaldırılıyor; ama ne 
oluyor? Sulu arazide «1250» «2000» oluyor, ku
ru arazide «2500» ise «4000 oluyor. Şimdi daha 
'azı için velvele koparan sayın Bakanın... 

OEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, madde ile 
alâkası ne? 54 ncü maddeyi konuşuyoruz? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Cevap verme 
hakkı yok mu? 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Ertem, telâşınızın anlamı nedir? Verilen cevap 
madde üzerinde değildi. 

Şimdi bir yandan, daha azma feveran eden 
sayın Bakanın daha çoğuna rıza göstermiş ol
ması calibi dikkattir. Öte yandan beyanını yine 
aynen okuyacağım: «Bu anlayışın da bilimsel 
gerçeklere aykırı düşütüğü» nü söylüyor ve asıl 
önemli olanı da 7 nci maddedeki... 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — 7 nci madde ile 
ilgisi ne bunun? 54 ncü maddeyi konuşuyoruz. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 7 nci 
madde ile ilgisi var. Dağıtılacak arazinin mik
tarı yaratılan «Modern işletme» kavramı yüzün
den azalıyor. Onun için dağıtılacak arazi daha 
az oluyor. O bakımdan ilgisi var. 
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I Sayın Bakan, aynen okuyorum: «Tasarının 
7 nci maddesinde Komisyonda bir değişiklik ya
pılarak Hükümet tasarısında mevcut olmayan 
modern tarım işletmesi tipine yer verilmiştir. 
Bunun, Toprak Reformunun uygulaması bakı
mından özellikle kamulaştırılacak arazi rezervi
ni azaltıcı yönden önemli sakıncaları olduğu 
kanısındayız. Ayrıca Komisyonca yapılan Mo
dern tarım işletmesi tanımının her tarım işlet
mesinde, ben modern tarım işletmesiyim iddia
sında bulunmak olanağını hazırlayacağından 
endişe etmekteyim» diyor. 

Şimdi bütün bunları biz de iddia ettik. As
lında sayın Bakanın birçok görüşleri yüzde yüz 

I bizimle beraber; ama içine düştükleri durum, 
hattâ istifasını dahi mevzuubahis ederek, mad
deler böyle olursa... 

BAŞKAN — Saym Durakoğlu, süreniz bit
miştir, bağlayınız. • 

AHMET .DURAKOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim bağlıyorum. 

İstifasını dahi mevzuubahis ederek değişik
lik arzusu yapması, bilâhara de istifayı göze 
alamayınca yapılan değişiklikleri, görüşlerine 
uygun olarak tanımlamasını ahlâkî sayıyorlar, 
zabıtlardan okuduğum sözleri ahlâka aykırı 
görmüyorlar. Bakan olmak ahlâk dersi vermek 
için yeterli değildir. Evvelemirde Bakan olmak-

j tan evvel de insan olmak lâzımdır. 
I Saygılar sunarım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yi-
I ne eksik okudunuz, yine gayriahlâki oldu. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. Yal-
I nız meseleyi karşılıklı münakaşa şekline sokar-
I sak, Meclisi yönetemeyiz. Ben buna imkân ver-
I «nem. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri... 

AHMET DURAKOĞLU (İSivas) — Konuş
tuğum zaman müdahale etseydiniz. 

BAŞKAN — Beyan şekli ile beyan etme şek-
I li arasında çok fark var Sayın Durakoğlu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De-
I vamla) — İçtimaî terbiyem1 ve görgüm Durâk-
I (Oglu'na kendi üslûbu, ile cevap vermeme imkân 

bırakmıyor. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bra-
I vo» sesleri.) Ben siyasî ahlâktan, parlâmento 
I ahlâkından bahsettim. Parlâmento ahlâkı, bir 
1 beyanın tamamını okumayı gerektirir, dedim. 
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İnsan olup olmamak ve saire hususları herkesi, 
(hepimizi tanıyanlar bakımından değeıiendirile-
yeektir. Bu hususta hiç/bir endişem yok. Yalnız 
yine 'beyanı eksik okudular. Niye 1 1250 ilâ 
2 500'c Hükümet o zaman itiraz etmişti? Böl
gelerarası dengesizlik oluyor diyorduk. Misal
ler verdik. Adana ile Diyarbakır'ın Lice'sini al
dık. Üç katı olduğu zaman, Adana hiçbir şekil
de müteessir olmuyor, Diyarbakır'lı vatandaş 
müteessir oluyor dedik.' Ondan sonra yine, su
luda bu misali verdim, kuruda yine aynı şekilde 
ı2) 500 tavanına itiraz ettim. Bölgeyi yine örnek 
alarak dile getirdim. Şimdi, hemen söyleyece-
ğiım, .müsaade buyurulursa, burada yapılı. 

Efendim, Erzurum'la yine Adana'yı aldık; 
Adana'da kuruda 700, Erzurum'da 1 830. BU
JI un kat sayılarını alarak aynı şekilde dengeyi 
sağlayalım dedim. İki katı, Erzurum'da 2 500 
tavan olursa Erzurıım'lu vatandaşı rahatsız 
eder, Adana'lıyı etmez. Bölgelerarası adaleti 
temin etmek için bu tavanı kaldıralım, aynı 
miktarı hepsine uygulayalım; uygularken de* 
nispet biraz düşük olsun. Burada tamamını oku
madılar. Burada dalha yükseğe gelmiyor. O de
dikleri 1 000 tavanlarında yok toprak Sayın 
Durakoğlu. 1 (ÖOO'lerde, 900'Ierde dağıtılacak 
toprak yok. Listeyi iyi okuyun, göreceksiniz; 
Erzurum'un Arhavilsinde ve sairede var ima o 
kadar toprak? Ama biz, bir kanun hazırlıyoruz; 
biçbir ilke eksik kalmasın diye döküm yaptık. 
Hayal peşinde koşup, gerçek olmayan rakamı 
niye söylüyorsunuz? Ben ısizin diğer tasanları-
nızdaki rakamları ilerde kamuoyunda rahatça 
tartışacağım, göreceğiz. Yüce Meclisin şimdi çı
kardığı tasarı mı sosyal adaleti gerçekleştiriyor, 
daba çok daha evvel sizlerin çıkarmayı düşün
düğünüz tasarı mı? Ama siz şimdi belki daha 
aşırı gitmek lüzumunu hissedeceksiniz. Çünkü 
bir şey çıktı, ondan aşırı olmak isteyebilirsin^, 
o en 'tabiî hakkınız, bir parti olarak, ona karı
şılmaz. Yalnız niye bir beyanı aldığınız zaman, 
şimdi daha aşağı tavana karşı çıkmıştı, daha 
yükseğe ses çıkarmıyor diye doğruyu söylemi
yorsunuz? Benim tavanlardaki karşı çıkışımın 
tek sebebi; bölgelerarası dengesizliği önlemek 
içindi. Bu fikirde Komisyonla anlaştık; kat sa
yıda, miktar üzerinde Komisyon bir hal çaresi
ne bağladı ve böylece zannediyorum ki, bir for
mül üzerinde birleşmiş oldu, Hükümette ona ka
tıldı. Gerçeği aksettirmezseniz olmaz. Bu husu

su tekrar belirttim. Ne olur gerçeği aksettirin. 
Bir beyanı okurken tamamını okuyun. Okuma
dığınız zaman bu parlâmento ahlâkı ile bağdaş
maz. Benim söylediğim bu idi. 

AHMET DURAKOĞLU (ISivas) — Parlâ
mento ahlâkı diye demediniz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De-
ıvamla) — Ben sizin tâbirinizle aynen cevap ver
meyeceğim. Terbiyem müsait değil, özür dile
rim. Meclise saygım buna müsait değil. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, bir sual soracağım, işin prensibi yönün
den. 

HASAN TOİSYALI -(Kastamonu) — Sayın 
Başkanım; değerli arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu tasarısının 54 neü 
maddesi, bu kanun gereğince dağıtılacak top
rağın miktarını tespit etmektedir. Buna göre 
5 veya daha az nüfuslu ıbir aileye verilecek sulu 
arazi 32 ilâ 106 dekar, kuru arazi ise 79 ilâ 337 
dekardır. Bir ailenin yeter gelire sahibo'lması 
için gerekli arazi miktarı bunıa göre hesap edil
miştir. Başka bir deyimle de, 1971 yılı toptan 
ıeşya fiyatları endeksine göre yılda 15 bin lira
lık tarımsal gelir sağlayacak şekilde toprak ve
rilecektir. Buraya kadar çok -güzel. 5 kişiilk 
aileden fazlası için de 15 bin ;]iralı'k yıllık tarım
sal gelirin % lÖ'ıı her fazla nüfus için ilâve edi
lecektir. Dalha çok güzel. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, sayın bâzı 
partilerin bu miktarın azlığından bahsederken, 
15 bin dağ ve orman köyünde yaşayan 10 mil
yon fakir vatandaşın bulunduğu yerlerden, 
bir kaza hududu dahilinde 100 dönüm dahi ta-
ırım arazisi olmadığını niye düşünmezler, acaba? 
Bu miktar az diye burada şikâyet ederler. 10 
milyon dağ ve orman köylüsünü neden görme-
mezlik yaparlar? Ben bu sebeple Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsünün bu miktarların 
azlığından şikâyet etmesini samimî karşılamı
yorum. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, baş
ka bir partinin de bu miktarın az olduğunu id
dia etmesini hele hiç samimî karşılamıyorum. 
Çünkü, demin arz ettiğim gibi, bir ilçe hududu 
dahilinde, sıra ile sayabilirim; Kastamonu'nun; 
- benim seçim bölgemde - Cide'si, Küre'si, İne-
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"bolu'su, Çatalzeytîn'i, Bozkurt'u, Azdavay'ı, 
Abana'sı ilçe hudutları dahilinde, değil bir aile
nin, bir ilçenin tümünün 100 dönüm arazisi yok. 
Geçim sahası yok. Böyle olmasına rağmen, 32 
ilâ 106 dönüm sulu arazinin az olduğunu, 79 
ilâ 337 dönüm kuru arazinin az olduğunu iddia 
etmek de samimî değildir. 

Binaenaleyh, şu kürsüden şunu bir defa da
ha tescil etmek istiyorum ki, Hükümeti teşkil 
eden Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisi doğru yoldadır. Milletin hayrına olanı 
düşünmektedir, hayrına olanı yapmaktadır. Bu
nun karşısında çalışanlar yalnız halkı, birisi az 
veriliyor diye, birisi çok veriliyor diye doğru 
yoldan ayırmakta ve samimî olmamaktadırlar. 

Hükümetten temennim, hiç vakit geçirilme
den, bu kanun yalnız 300 bin çiftçi ailesini, bir 
buçuk milyon vatandaşı ilgilendirmektedir, gö
zümüz açılsın, çok zamana gitmesin, 10 milyon 
dağ ve orman köylüsünün sahibi yoktur, vakit 
geçirilmeden iktidarınız zamanında veya gele
cek iktidar 10 milyon dağ ve orman köylüsü
nün de kalkınması için bir reform kanunu ge
tirsin. Türkiye'nin en büyük sosyal adaletsizli
ği, orman ve dağ köylüsünün unutulmuş olma
sıdır. Biz Hükümeti teşkil eden partiler olarak, 
Hükümetten bunu temenni ediyoruz. Allah na
sip ederse bu konu üzerine önemle eğileceğiz. 
Şimdiye kadar ihmal edilmiş olan 15 bin köyde 
yaşayan 10 milyon dağ ve orman köylüsünü, en 
büyük kitleyi refaha kavuşturmayı kendimize 
birinci vazife telâkki edeceğiz. Bunu da bu 
kürsüden ilân ediyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Turhan özgüner. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ
NER (İçel) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 54 neü madde münakaşa edilirken, sınırın 
bir ölçüde aşıldığı artık bir gerçek. Onun için 
grubumuz adına bunu cevaplandırmayı zarurî 
gördük bir ölçüde, ^öylc k i ; 

Sayın arkadaşımız Tosyalı, bu maddelerin 
münakaşasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu, orman ve dağ köylüsü konusunda, ne 
durumdadır gibi eleştirmiş olmasaydı, söz al
mayı gerekli görmezdim. Kendisi de çok iyi bi
lir ki, birçok defa bunu komisyonlarda ve bu
rada dile getirdik. 

Arkadaşlarım, evvelâ şu maddenin kapsamı 
içinde bunu cevaplandırmak lâzımdır. Bakınız, 
gerek öntedlbirler tasarısını görüşen Komisyon
da, gerek onu takübeden bütün komisyonlarda 
ben ve grubum şunu demiştir : 

«Bir Toprak Reformu Anayasanın 37 ne i 
maddesi gereğince yapılmakta iken, hiç değilse 
•orman niteliğini kayhetmiş a.razi de dağıtıma ta
bi tutulacak arazi içine girmelidir.» Yok. «Ana
yasanın değiştirdiğimiz 1311 nci maddesinin 5 
nei fıkrası gereğince yeni bir kanun çıkaracak
tır, bekleyin.» denildi. Olmaz böyle şey, ibu çıka 
dursun. Ama şimdi elimize fırsat geçmiş; geli
niz, orman idaresi ile orman köylüsü arasındaki 
kav;gayı bir ölçüde kaldıralım. Hukuk ve Ceza 
malhıkemelerine büyük ölçüde bir rahatlık verelim, 
dedik. Bunu hatırlarsınız, bunu diyen arkadaş
larınız arasındayım. 

Arkadaşlarım, zaman geçti, orman suçları-
•nın affı buraya geldi, Orman suçlarının affında 
da ayın konuyu işledik. Hükümet toprak refor
munda bunu ele almadı, imkân vermedi. Günün 
'birinde Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci 
fıkrası gereğince yeni bir tasarı gelecektir, de
di; 'uyuttu. Şimdi elimize fırsat geldi. 10 dönü
me kadar açma yapıp da, baihçe haline getirmiş 
'olanları, bir defaya mahsus affedelim, dedik. 
Bu 'buradan geçti, Senatodan da geçti. Veto 
edildi. Neden uyutulur? Tekrar Komisyondan 
'buraya inmez? Bunu hepimiz gruplar olarak 
soruyoruz. Bunun üzerine düşmedik mi Sa.yın * 
Tosyalı? Neden gerçekleri dile getirmezsiniz? 

Şimdi, o halde Anayasanın 37 nci maddesine 
uygun bir toprak ve Tarım Reformu yaparken; 
Ibu Toprak ve Tarım Reformuna taban teşkil 
edecek rezervi artırabilmek için, zaten envante
rin ne olduğunu, ne Komisyonun ve ne de Hü
kümetin 'bildiği yok, hangi hamurdan hangi ek
meği yapacak, bildiği yok; rezervi artıralım 
diye biz, «Orman niteliğini kaybetmiş kültür 
arazisine dönüşmüş kısmı, toprak reformuna so
kalım,» dedik. Buna imkân vermediler, baraj 
kurdular. Hâlâ 131 nci maddede yaptığımız de
ğişiklikle, 5 nci... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Buna 
imkân verildi. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ne za
man ) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gele
cek bir tasarıda yer verildi. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Gelsin 
do görelimi. 

Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fıkra
sına uygun, hâlâ hir tasarı gelecek, hâlâ da o 
tasarıyı beklemekteyiz. Ama Toprak Reformu 
ıgeçiyor. Toprak Reformu geçecek, o hâlâ gele-
'cek. Anayasanın 1311 nci maddesi değişeduraum. 
10 dönüme kadar, hiç değilse, açma yapmış 
olanları, balhçe yapmışsa affedelim, şeklinde 
Umumî Heyetin, gruplar el ele vererek çıkardığı 
teklif, veto edildikten sonra uyutulur, - neden 
uyutulur bilemem - Hükümete açık olarak bunu 
soruyoruz. O da gelecek deniyor. 

Arkadaşlarım, yara, grupların üzerinde ve 
Ihepimizin yarasıdır. Bunu parti taassubu yap
madan söylüyorum. 

•Toprak Reformu dile getirilirken, orman 
köylüsünün yarasını hakikaten mermenılemefc 
lâzımdı, buna imkân verilmedi. Bunları konuş
maya bana imkân verdiği için Sayın Tosyalı'ya 
(teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —. Kifayeti müzakeire öne.rgesi gel

miş 'bulunuyor. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
54 ncü madde üzerinde yapılan konuşmalar, 

konuyu yeterince açıklığa kavuşturmuştur. Bu 
sebeple müzakerenin kifayetinin oya vaz'mı 
saygı ile rica ederim. 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. * 

Sayın İrfan Baran, öneresini geri almış bu
lunuyorlar. Sayın Bahri ' Karakeçili ve Sayın 
Müderrisioğlu dalha evvel almışlardı. 

ISaym Mustafa Fevzi Günigör'ün önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanun tasarısının 54 ncü maddesinin 7 nci 
fıkrasında yer alan «Bir çiftçi ailesine bir mik
tar sulu, geriye kalan kuru a.razi olarak» iibare-
sinin, «ıBir çiftçi ailesine arazi bir miktarı sulu, 
(geriye kalanı kuru olarak» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif 'ederim. 

îstanlbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet f i . 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK -^ 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Fevzi Günıgör' 

ün, önergesine Komisyon ve Hükümet katılmak
tadır. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka-
(bul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edilmiş
tir. 

BAŞKAN —- Komisyon filhal. katılıyor mu 
efendim 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Ta
dil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul edil
miş td,ı\ 

60 nci madde üzerinde, Balhri Karakeçili ve 
Baha Müderrisoğlu tarafından verilmiş bulunan 
lönerge geri alınmış bulunduğu cihetle, Genel 
Kurulun ittihaz etmiş olduğu karara uyarak, 
madde okunup oylarınıza arz edilecektir. 

60 nci maddeyi okutuyorum.: 

ALTINCI (BÖLÜM 

'DAĞITILAN VE SAHİBİNE BIRAKILAN 
TOPRAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kaza
nılması ? 

Madde 60. — Dağıtılan toprak ile varsa ya
pı veya tesislerin mülkiyeti, bunların hak sahip
lerine teslimi tarihinden itibaren hesaplanacak 
üç yıllık dememe, süresi sonunda, T.opnak ve Ta
rım Reformu Bölge Başkanlığının istemi üzerime 
toprak verilen adına tapuya tescil ile kazanılır. 

Tescil için toprak verilenlerin deneme süre
si içinde •topraklarım bu kanun hükümlerine gö
re işletmiş olmaları ve üyesi bulundukları- Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine karşı 
yükümlülüklerini gereği gübi yerine getirmiş bu
lunmaları zorunludur. Bu zorunluluğu yerime 
'getirmeyenler bu kanunla verilmesi öngörülen 
haklardan yararlanamazlar. 

Üç yıllık deneme süresi içinde arazi aday çift
çi tarafından mukavele ile işletilir. 
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Aday çiftçinin toprağı kullanma karşılığı 
alınmaz. Tip mukavele ve. kredi verme esasla-
rıyle aday çiftçinin deneme süresi içindeki yü
kümlülükleri, ehliyet ve liyakatlerinin tespiti 
yönetmelikte, belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 
Karakeçili ve Sayın Baha Müde.rrâoğlu tara
fından verilmiş bulunan önerge geri alındığı ei-
<h«etlo maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

62 ne i madde üzerinde de Sayın İrfan Baran 
(tarafından verilen önerge geri alınmıştır, mad
deyi okutacağım ve oylarınıza arz edeceğim : 

Bırakılan toprak üzerindeki kayıtlamalar : 
»Madde 62. — Bu kamınım 28 nci maddesinde 

[belirtilen miktara kadar toprağı olan veya ken
dilerine bu miktar toprak bırakılanlar, toprak
larının tamamını veya 54- ncü maddeye göre sap
tanan miktarı aşan parçalarını, sahiboldukları 
ve bu suretle sahiibolacakları toplanı toprak mik
tarı 28 nc i maddede belirtilen miktarları aşma
yan kişilere devir ve temlik edebilirler. 

Bunun dışındaki devir ve temlikler Tloprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine bağ-
lıdı?. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edeni e i*.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
•edilmiştir.. 

63 ncü madde üzerinde Balhni Karakeçili ve 
B'aha Müderrisoğhı tarafından verilmiş bulu
nan önerige geri alındığı cihetle okutup, oyları
nıza arz edeceğim. 

Taksim ve ifraz yasağı :• 
Madde 63. — Dağıtılan veya sahibine bırakı

lan topraklar hükmen veya rızaen taksim edile
mez veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 

Ancak bıı kanunun 54 neti maddesinde gösterilen 
miktarların altına düşmemek şartıyle yukarıdaki 
fıkrada gösterilen toprakların taksim veya if
razı caizdir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
•edilmiştir.. 

68 nci madde üzerinde sayın Bahri Bağ
daş, sayın Bahri Karakeçili ve sayın Baha Mü-
derrisoğlu, sayın Mustafa Fevzi Güngör tara
fından verilmiş önerge vardır. Komisyonca da 
verilmiş bir önerge bulunmaktadır. Şimdi mad
deyi okutacağım ve ondan sonra müzakere aça
cağım. 

Bağitıma tabi miktara kadar olan toprak
larda mirasçıların tasarrufu : 

Madde 68. — Toprak ve Tarım Reformu 
bölgelerinde bu kanunun 54 ncü maddesinde 
gösterilen miktarlara kadar toprağı bulunan 
çiftçilerin ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan 
menkul ve gayrimenkul malları hariç, sahibi 
bulundukları toprak ile varsa üzerindeki tarım
sal yapı veya tesisler, işletme araç ve gereçleri 
bir bütün sayılır ve mirasçılar arasında hiçbir 
şekilde taksim edilemez. 

Miras bırakanın ölümünden itibaren en geç 
onbeş gün içinde mirasçılar, miras bırakanım 
bırakmış olduğu yukarda birinci fıkrada belirti
len tarımla ilgili menkul ve gayrimenkul malla
rı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bil
di rinekle yükümlüdürler. 

Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren en 
geç altı ay içinde kendilerine, intikal eden, yu
karda birinci fıkrada belirtilen tarımla ilgili 
menkul ve gayrimenkul malları, bu kanuna.' gö
re toprak dağıtımından yararlanabilecek miras
çılardan birisine devir ve temlik ederek miras 
ortaklığına son vermedikleri takdirde, dağıtım 
yolu ile verilen toprak ve diğer mallar toprak 
ve tarım reformu örgütünce geri alınır. Miras
çının şahsına ait topraklar ise bu kamın hüküm
lerine göre kamulaştırılır. Bu topraklar ile üze
rindeki yapı ve tesisler ve taşınır mallar, top
rağı işletmek isteyen mirasçılar arasında 52 ve 
53 ncü maddelere göre yapılacak sıralamada ön
de gelenlerden toprak ve tarım reformu örgü
tünce toprağı en iyi şekilde işleteceği tespit edi
lene bir bütün halinde bu kanun hükümlerine 
göre borçlandırılarak verilir. 

Eş veya firarın ölümü halinde tahsis ve tem
lik üçüncü fıkradaki esaslara göre aile başkanı
na yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan 
toprak ile diğer mallar, ayrıca bir işleme lü-
ızıım olmaksızın, Toprak ve Tarım Reformu 
(Müsteşarlığınca geri alınır veya varsa aynı aile
nin yeni başkanına talhsis edilir. Toprak ile di
ğer malların yeni aile başkanına talhsis edilme
si halinde yeni aile başkanı ile yeniden mukave
le yapılır. Ancak adaylık dönemimin başlanlgıç 
tarihi olarak, ilk mukaveledeki tarih kabul edi
lip. 
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İRFAN BARAN (Konya) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde Demokratik 
Parti Grubu adına Sayın Bahri Dağdaş, buyu
runuz. 

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

Bir kere 60 ncı maddeyi geçtik; 68 nei mad
deye geldik. 

Benim inancım şudur /ki, 60 ncı madde ile 
öngörülen, 54 ncü madde ile verilen, araziyi alan 
çiftçi olmayacaktır; bu mümkün değildir. İstim
lâk suretiyle kendisinden alınıp ve kendisine 
bırakılan adamlar veya çiftçiler inanarak o işe 
sarılmayacaktır. Gerek 60, gerek 68 nci madde
lerde getirilen ağır hükümlerle, büyük ölçüde 
dağıtılacak topraklar ve vatandaşın kendisine 
bırakılacak topraklar boş kalacaktır. Çünkü 
uydurmadır, çünkü hiç kimse bu devirde 15 000 
liraya bağlanıp kalmaz. Ne alana faydası ola
caktır. Bunlar ütopik toprak dagıtıımı esasını 
güden; fakat ileride «ne yapalım boş kaldı, 
başka çaresi yoktur Devlet çiftlikleri kura
lım» politikasının ta kendisidir. 

Bunu beyan ederek huturunuzdan ayrılıyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İrfan Baran, buyurunuz. 
İRFAN BARAN (Konya) — Değerli millet

vekilleri; 
28 nci madde hakkında konuşurken, 69 ncu 

maddeyle ilgili bir açıklamada bulunacağımı 
heyetinize arz ettiğim için söz aldım. 

BAŞKAN —: Sayın Baran, 68 nci maddede
yiz. 

İRFAN BARAN (Devamla) — 68 ve 69 ncu 
maddeler birbirini tamamlayan iki madde ola
rak, ölümden sonra toprak sahibinin bıraktığı 
miras üzerinde yapılacak muameleleri anlat
maktadır. 

Bu maddeye göre, şayet mirasçılar araların
da anlaşabilirlerse toprak işleyebilene, mirasçı
ya devredilecektir. Bu toprakların parçalanma
ması, bir benzeri İsviçre'den tercüme edilen, 
bizim Medenî Kanunumuzda tatbik sahası bul
mayan bir esasa göre, doğru bir hükümdür. Top

rakların parçalanması, daha küçük, verimli ol
mayacak parçalara ayrılması bu kanunla, re
formla önleneceğine göre prensip yerindedir. 

Ancak mirasçılar aralarında anlaşmak iste
meyeceklerdir. Neden diyeceksiniz ? Anlaşamaz
larsa 6 ay içinde, toprak kamulaştırılacak ve 
aile içinde müstahak olana komisyonca tahsis 
edilecektir. Parası olsa da, parası olmasa da bu 
toprağa müstahak olan kimse, peşin para vere
rek bunları diğer mirasçılardan almak yerine, 
anlaşmaktan kaçınacak Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı bu hisseyi ödeyecek, kamu
laştırmak suretiyle diğer hissedarlara kendisi 
ödeyecek, o çiftçi de, müstahak olan çiftçi de 
faizsiz olarak, 20 sene müddetle borçlanarak al
mayı tercih edecek. Tatbikatta bu mekanizma 
böyle işlemeye başlayacak ve bu suretle gerek 
sayın Devlet Bakanını gerekse şimdi çok mem
nun Sayın özgüner'i memnun edecek şekilde re
form kanunu tatbik edilinceye kadar, 20 - 2:5 
senelik zaman süreci içinde - herkese Cenabı 
Hak geçinden versin; ama çiftçilerin çoğu öle
ceği için - bütün bu topraklar, bu mekanizma 
yoluyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
kanaliyle kamulaştırılanık yine çiftçilere inti
kal etme yoluna dönüşecektir. 

Bu bakımdan çok geniş bir toprak rezervi
nin elde kalacağının bilinmesinde fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen milletvekili?... Yok. 
Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı

nın 68 nci maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarım işletmesinde mirasçıların tasarruf 
hakları : 

(Madde 68. — Bir tarım işletmesi sahibinin 
ölümü halinde; 

a) Yeter gelirli tarım işletmelerinde işlet
meye ait arazi, yapı, işletme araçları ve hay
vanlar mirasçılar arasında taksim edilemez. An
cak mirasçılar işletmeyi birlikte işletmeleri ve
ya işletmenin aralarından birine satılması su-

— 604 — 



M. Meclisi B : 125 12 . 6 . 1973 O : 1 

retiyle şuyııun kaldırılmasını mahkemeden iste
yebilirler. 

h) Orta ve büyük işletmelerde mirasçılar 
işletmeyi birlikte işletme veya işletmenin arala
rından birine satılmasında anlaşamazlarsa işlet
menin yıllık geliri o su toplamı havzası için tes
pit edilen yeter gelirli işletme gelirinden az ol
mayan kısımlara bölünmek suretiyle taksimini 
maıhkemed en t a leJİ) ad ehil i rl e r. 

c) Mirasçılar, (h) .fıkrasında 'belirtilen şe
killerden birinde bir yıl içinde birleşip ıızla-
şamazlarsa mahkeme, tarım işletmesinin önce
likle bütün olarak satılmasına, bu mümkün ol
madığı takdirde, işletmenin yıllık gelirleri ye
ter gelirli işleltme gelirlerinden az olmayan işlet
melere bölünmesi suretiyle satılarak şuyuuıı 
kaldırılmasına veya tespit edilecek arazi değeri 
üzerinden Tarım Bakanlığına satılmasına hük
medebilir. 

Bayın Başkanlığa 

IToprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 
68 nci madesinin, ilişikte belirtildiği şekilde, 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Urfa Konya 

Balhri Karakeçili Baha Müderrisoğlu 

Dağıtıma tabi miktara kadar olan arazide 
mirasçıların tasarrufu : 

Madde G8. — Toprak ve Tarım Reformu 
bölgelerinde bu kanuna ekli tablo 8 ve 4'tc gös
terilen miktarlara kadar arazisi bulunan çiftçi
lerin ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan men
kul ve gayrimenkul malları hariç, sahibi bulun
dukları arazi ile varsa üzerindeki tarımsal yapı 
veya tesisler, işletme araç ve gereçleri, 54 neü 
madde esaslarına göre birden fazla yeter gelir
li tarımsal aile işeltmesi teşkil edecek şekilde 
bölünebilir. Aksi halde, bir bütün sayılır ve mi
rasçılar arasında hiç bir şekilde taksim edile
mez. 

Miras bırakanın ölümünden -itibaren en geç 
Ibir ay içinde mirasçılar, miras bırakanın bırak
mış olduğu, yukarıda birinci fıkrada belirtilen 
ftanmla ilgili menkul ve gayrimenkul malları 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bil
dirmekle yükümlüdür Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı, tarım arazisinin bir
den fazla yeter gelirli tarımsal aile iş

letmesi haline getirilip getirilemeyeceğini, bir 
ay zarfında ilgililere tebliğ eder. 

Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren, 
en geç 6 ay içinde kendilerine intikal eden, yu
karıda birinci fıkrada belirtilen tarımla ilgili 
menkul ve gayrimenkul malları, bu kanuna göre 
arazi dağıtımından yararlanabilecek mirasçılar
dan birisine veya bir kaçına devir veya tem
lik ederek miras ortaklığına son vermedikleri 
takdirde, dağıtım yoluyle verilen arazi ve di
ğer mallar Toprak ve Tarım Reformu örgütün
ce geri alınır. Miras bırakanın şahsına ait arazi 
ise bu kanını hükümlerine göre kamulaştırılır. 
Bu arazi ve üzerindeki yapı ve tesisler ve taşı
nır mallar, araziyi işletmek isteyen mirasçılar
dan 52 ve 53 neü maddelere göre yapılacak sı
ralamada önde gelenlere Toprak ve Tarım Re
formu örgütünce bu kanun hükümlerine göre 
'borçlandırılarak verilir. 

Eş veya fürurun ölümü halinde tahsis ve 
temlik yukarıdaki esaslara göre aile başkanına 
yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan 
arazi ile diğer mallar, ayrıca bir işleme lüzum 
'olmaksızın Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca geri alınır veya varsa aynı ailenin yeni 
başkanına tahsis edilir. Arazi ile diğer malların 
yeni aile başkanıyle yeniden mukavele yapılır. 
Ancak, adaylık döneminin başlangıç tarihi ola
rak, ilk mukaveledeki tarih kalbul edilir. 

Millet .Meclisi Başkanlığına 
Grörüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısında terim birliğini sağlamak 
üzere 68 nci maddenin 2 ve 8 neü, 69 ncıı mad
denin 1 ve 8 neü fıkralarında yer alan «men
kul» kelimeleri yerine «taşınır», »gayrimenkul» 
kelimeleri yerine «taşınmaz» kelimesinin yazıl
masını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyonun yeniden tedvin 
etmiş olduğu metni okutuyorum. 

Dağıtıma tabi miktara kadar olan topraklar
la mirasçıların tasarrufu : 

Madde 68. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde bu kanunun 54 neü maddesinde gös
terilen miktarlara kadar toprağı bulunan çift
çilerin ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan 
menkul' ve gayrimenkul malları hariç, sahibi bu-
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luıidııkları toprak ile varsa üzerindeki tarımsal 
yapı veya tesisler, işletme araç ve gereçleri bir 
(bütün sayılır ve mirasçılar arasında hiç bir şe
kilde taksim edilemez. 

Miras bırakanın ölümünden itibaren en geç 
2 ay içinde mirasçılar, miras bırakanın bırak
mış olduğu, yukarıda birinci fıkrada belirtilen 
tarımla ilgili menkul ve gayrimenkul malları 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bil
dirmekle yükümlüdürler. 

, Mirasçılar, mirasın açılmasından itübaren en 
geç 6 ay içinde kendilerine intikal eden, yuka
rıda birinci fıkrada belirtilen tarımla ilgili men
kul ve gayrimenkul malları, bu kanuna göre 
toprak dağıtımımdan yararlanabilecek miras
çılardan birisine devir ve temlik ederek miras 
ortaklığına son vermedikleri takdirde, dağıtım 
yolu ile verilen toprak ve diğer mallar bu ka
nunun 66 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
[hükümlerine göre geri alınır. Mirasçının şallısı
na ait topraklar ise bu kanun hükümlerine gö
re kamulaştırılır. Bu topraklar ile üzerindeki 
yapı ve tesisler ve taşınır mallar, toprağı işlet
mek isteyen mirasçılar arasında 52 ve 53 ncü 
maddelere göre yapılacak sıralamada önde ge
lenlerden Toprak ve Tarım Reformu Örgütün
ce toprağı en iyi şekilde işleteceği tespit edilene 
Ibir bütlün halinde bu kanun hükümlerine göre 
(borçlandırılarak verilir. 

Eş veya füruun ölümü halinde tahsis ve 
temlik 3 ncü fıkradaki esaslara göre aile baş
kanına yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan 
toprak ile diğer mallar, ayrıca bir işleme lü
zum olmaksızın, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca geri alınır veya varsa aynı ailenin 
yeni baş'kanma taihsis edilir. Toprak ile diğer 
malların yeni aile başkanına tahsis edilmesi ha
linde yeni aile başkanı ile yeniden mukavele ya
pılır. Ancak adaylık döneminin başlangıç tarihi 
olarak, ilk mukaveledeki tarih kalbul edilir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca dağıtım 
yoluyle verilen toprakların geri alınmasında, 
verilen toprağın karşılığı henüz tamamen öden
memiş ise 66 ncı maddenin 4 ncü fıkrası uygu
lanır. Verilen toprağın karşılığının tamamen 
ödenmiş bulunması halinde, geri almada bu ka
nunun kamulaştırmaya ilişkin hükümleri uygu
lanır. 
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(BAŞKAN — iSaym .Bahri Dağdaş'm okunan 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

[BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum (Sayın Başkan. 

BAŞKAN i— Bir dakika bir karar alayım 
çünkü çalışma saatimiz doldu. Bir önerlge var
dır, okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu kanun ta:srısınııı 

maddeleri üzerindeki gürüşmeler bitinceye ka
dar ıdovamı hususunun oylanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanlbul 

Mustafa ıFevzi Güngör 

BAŞKAN •— Bir hususu arz ederek .oyları
nıza sunacağını. Arada Başkanlığın yarım saat 
ara vermesi kaydiyle önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Buyurunuz Sayın Baihri Dağdaş, önergenizi 
mücmelen ifade etmek üzere. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
muihterem milletvekilleri; ben bu önergemi 30 
ton buğday veya muadili gelir sağlayan yeter ge
lirli işletmeler şeklindeki teklifim kalbul edilmek 
şartiyle vermiştim. Taıbiî o önergemiz reddedil
di. Şimdi, demin de belirttiğim gibi, 15 bin li
ralık, Sayın İrfan Banan'm da benden sonraki 
konuşmasında belirttiği gilbi ,ileride kurulacak 
olan devlet çiftliklerine rezerv hazırlamak için 
getirilen Komisyon tasarısı veya Hükümet ta
sarısı benim bu önergemle elbette zıt düşmüş
tür. Benim bu önergeme iltifat etmek mümkün 
değildir; çünkü 30 tonluk yeter gelirli işletme 
kalbul edilmedi. Ben bu esasın üstünde duru
yordum. Tekrar ediyorum, iltifat ederseniz te
şekkür ederim ama Komisyon bunu nereye sığ
dıracak onu bilemem; 30 tonluk önerge redde
dildi. Ama ,gene de Yüce Meclisin takdirine bı
rakıyorum, önergemi geri almıyorum, oylanarak 
reddedilecektir. 

Şunu da (belirteyim ki ,başından beri belirt
tiğimiz gibi, ,soıı getirilen hükümlerle de dev-
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let çiftliklerini kuracak istikamete giden bu top
rak reformunun karşısında olacağız; teşekkür 
ederim. Bütün kanunî imkânlarımızı kullana
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Baıhri Dağdaş'm öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmamakta
dır. Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kalbul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

ıSaym Baha Müderrisoğlu ve Sayın Bahri 
Karakeçili'nin önergesine Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma

maktadır. Sayın Baha Müderrisoğlu ve Sayın 
Bahri Karakeçili'nin önergesinin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... 
iKalbül etmeyenler*. KaJbul edilmemiştir. 

ISayın Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

[BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bir hususu öğrenmek istiyorum. 

Sizin de bir önergeniz var, onda bu Sayın Mus
tafa Fevzi Güngörsün önergesindeki ibare yer 
almış mıdır efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Alınmadı, ona da cari 
olmak üzere efendim. 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum efendim. Zaten 
ona cari değil efendim. Sayın Komisyon Baş
kanı ve Hükümet önergeye katılıyorlar. Dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul buyuranlar... KaJbul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Hükümet, Geçici Komisyonca tedvin edilen 
maddeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI <İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu 'oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın

masını kalbul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kaıbul ettiğiniz metni ve 
Sayın Mustafa Fevzi Güngör'ün kabul ettiğiniz 
önergesi şeklinde, tadilen maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bırakılan miktara kadar olan topraklarda 
mirasçıların tasarrufu : 

Madde 69. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde bu kanunun 28 nci maddesinde gös
terilen miktarlara kadar toprağı olan veya ken
dilerine bu miktarlarda toprak ıbırakılan çift
çilerin ölümü halinde, mirasçılar tarımla ilgili 
olmayan menkul ve gayrimenkul mallar hariç 
ımiras bırakanın bırakmış olduğu toprak ve üze
rindeki tarımsal yapı ve tesisler ile* araç ve ge
reçleri en geç onıbeş gün içinde Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına bildirmekle yü
kümlüdürler. 

Mirasçılar kendilerine intikal eden toprak
ları bu kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen 
miktarlardan az olmamak üzere, varsa üzerle
rindeki tarımsal yapı ve tesisler ile diğer araç 
ve gereçleri aralarında taksim edebilir veya bu 
kanuna göre toprak dağıtımından yararlana
bilecek olan mirasçılara devir veya temlik ede
rek miras ortaklığına son verebilirler. 

Mirasın açılmasından başlayarak altı ay içe
risinde mirasçılar arasında devir ve temlik iş
leminin yapılmaması halinde ve tarımla ilgili 
menkul ve gayrimenkul mallar toprak ve tarım 
reformu örgütünce ikinci fıkradaki esaslar dahi
linde mirasçılar arasında taksim edilir veya 
52 ve 53 ncü maddelere göre yapılacak sırala
mada önde gelenlerden toprak ve tarım refor
mu örgütünce toprağı en iyi şekilde işleyeceği 
tespit edilen mirasçı veya mirasçılara tahsis 
olunalbilir. 

Toprak ile varsa üzerindeki yapı ve tesis
lerin taksimi mümkün olmadığı takdirde, bun
lar bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 
Dağdaş ve Sayın Mustafa Fevzi Güngör'ün de
min oylanan ve fakat 69 ncu maddeyi de kapsa
yan önergeleri bulunmaktadır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Bahri Dağdaş acaıba 
madde üzerinde mi, yoksa önergeniz üzerinde 
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imi konuşmak istersiniz? İki hakkınız var, çün- I 
kü. 

BAHRÎ DAĞ D AŞ (Konya) — İkisini de kul
lanacağım. 

BAŞKAN — İkisini de kullanacaksınız, bu
yurun Bayın Bahri Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — ıSayııı Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 69 ncu madde
de imkân olmayan şey, yok olan şey üzerinde 
hüküm getiriliyor. Evvelâ 15 bin liralık tarım
sal gelir sağlayacak alanı olacak mı meselesi 
meşkûk, bilinmiyor mümkün değil bugünkü 
konjonktürde. Geçmişteki çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunundaki 'tatbikat da malûm. Yok 
olan, olmayacak bir şeyin üzerinde hüküm 
vazetmek hakikaten korkunç oluyor. Yani bir 
hukuk süsü vermek için getiriyorsak bu müm
kün değildir, bunun Türkçesini söyleyin. «Biz 
bu 15 bin dönümlük arazileri alıp, toplayıp Dev-
ılet çiftlikleri yapacağız, milleti de ırgat olarak 
çalıştıracağız»1 deyin kurtulalım. Hukuk oyun
larına girmeye lüzum yok, teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen saym milletvekilli? Buyuran Geçici Ko
misyon Başkanı Sayın İThami Ertem. 

(GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
ıbir kaç defadır Sayın Dağdaş, aynı tahrikine 
devam etmektedir; «Devlet çiftlikleri kurmak 
ımaksadıylc bunlar olacaktır» diye. Bu tamamen 
gerçek dışıdır. Bu kanunun bütün gayesi, Türk 
çiftçisini toprak sahibi yapmaktır. Yoksa Dev
let çiftlikleri kurmak değildir. Bilâkis mülküne, 
Türk köylüsünü, sahip kılmaktır. Diyorlar ki, 
ı«15 bin lira.» onu da eksik söylüyorlar, tabiî. 
15 bim lira tarımsal gelirin ne demek olduğunu 
baştan tarif etmiştim, zamanınızı almak istemi- , 
yorum. Bu kullanılabilir gelirdir. 'Sayın Bahri 
Dağdaş'm gerek 4 seneye yakın Tarım Bakan
lığı yapmış olması ve gerekse ondan evvelki va
zifeleri dolayısryle Türkiye'yi bilmesi gerekti
ğine inanıyorum. Ama Türkiye'yi bilen, bir in
iş anın, ke'id'isinin elinde rakamlar-da var, arazi
lerin hâlâ 1 dönüm ile 50 dönüm; 50! 'dönüm ile 
1O0 dönüm arasındaki isletmelerin Türkiye'de j 
% 50'niıı üstünde olduğunu bildiği ve Türkiye' I 
de 1G dönüm toprak üzerinde hayatını kazan- 1 
uvıak iırteycn kimselerin var olduğunu bildiği 
halde, nasıl olur da «Bu alınan topraklarla Dev- | 

ilet çiftlikleri kurmak istiyorlar» diyor; buna 
hayret etmemek imikânı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözler hilafı ha-
kakittır ve doğrudan doğruya tahrike dayalı
dır. Bu kanunun maksadı, Türk çiftçisini ye
ter gelirli işletme sahibi kurmaktır. 

Binaenaleyh, madde bu maksatla tedvin 
edilmiştir. Bu maddede olan şey de bu değildir. 
28 nci maddeye göre bırakılacak arazi büyük
lüğü, eğer yeter gelirli işletmelerden daha çok 
işletmeye elverirse onların ne tarzda tasarruf 
edileceğini gö'stcren bir maddedir ve tekrar edi-
yorumı, bu kanunu Devlet çiftliği kurmak için 
yapılan bir şey gibi göstermek tamamen bir tah
rik ve tahripten ibarettir. Arz ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum 
'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizi okutayım, nasıl ol-
Ba vereceğim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evvelâ hak
kım vardır, onu kullanacağım, ondan sonra 
önergem üz;erinde konuşacağım. > 

BAŞKAN — Peki efendim. Hakkınızı kul
lanın. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Saym Dağdaş 
konuşsun, grup adına size de söz vereyim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, mıuhtcrem milletvekilleri; 

Ben hakikatleri hiç tahrif etmem. Öyle zan
nediyorum ki Saym Komisyon Başkanı tahrif 
ediyor. 

Evvelâ şöyle tespit edelim : 1 ilâ 50 dönüm, 
1 ilâ 100 dönüm arasındaki arazilerin mevcut 
»olduğunu kabul ediyoruz; ama bu araziler şu 
kürsüden ifade ettim, ortakçılık ve kiracılıkla 
yeter gelirli işletmeler halinde bugün çalış
maktadır. 6 ncı maddede getiıiyorsun, ortakçı
lıkla kiracılığı kaldırdım diyorsun. Ondan son-
ıra da gelip diyorsun ki, - ben hayret ediyorum -
şu Dağdaş'ın bü işleri bildiğini kabul etmiyor
sun. Doğru, ben pancarcıyım, aklım bu kadar 
alıyor. 'Sen valiydin politikacı olmadan evvel; 
ama benim tetkiki erimim neticesi bu. Türkiye' 
de 1 ilâ 2O0 dönüm arasu da, hele Orta Anado
lu şartlarında, hiç kimsenin ortakçı veya kira
cılık yapmad.au yeter gelirli bir işletme, yeter 
ıgelirli bir nefaka temin etmesi mümkün değil
dir. Ben bunu G ncı... 

http://yapmad.au
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AKIN ÖZDEMİR (izmir) — Bu yalan işte. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Müsaade 

et, çay bahçesinden bahsetmedim; müsaade et, 
bunu ben bileyim. 

AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — Beni sen, Erol 
.Yılmaz Akçal mı sandın ? İzmir'de çay yetişmez 
Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunu ben 
'bileyim. İzmir ile Konya'yı getirdin, beraber et
tin. O zaman takdiri Yüce Meclise bırakıyorum. 

Evet, devam ediyorum. Orta - Anadolu şart
larında, kıra düşen 100 dönümden 150 dönüme 
kadar ortakçılık ve kiracılık müessesesi teessüs 
etmediği müddetçe yeter gelirli ve kendisini ge
çindirir bir çiftçi ailesini .görmek mümkün de
ğildir. Bunu böylece tescil ettikten sonra, ki
min doğruyu söylediğini tespit edelim. Evet, 6 
ncı maddede kiracılığı, ortakçılığı kaldırma say
dın seninle beraberdim; sizinle beraberdik. Sen 
onu kaldırıyorsun, yeniden toprak vereceksin, 
ne olacak? 15 000 lira. Tatbikattan söyledim, 
30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince 
toprak dağıttık. Çıksın Devlet Bakanı olan zat 
desin ki, bunun 5 000 dönümü, 10 000 dönümü 
verdiğimiz miktarlarda şu şu çiftçilerin elinde
dir, diyebiliyor mu? Diyemez, mümkün değil
dir, bu. Hep el değiştirmiştir, hep benim tarif 
ettiğim şekilde yeter gelirli işletmeler haline 
inkilâhetmiştir. Onun için diyorum ki, getirilen 
bu katı hükümler el değiştirmeyi de oradan 
kaldırıyor, ya boş tutacaktır veyahut da Dev
let çiftliklerine götürecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Sez

gin, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, eğer mü
saade ederseniz yerimden sadece iki rakam oku
yacağım. 

BAŞKAN — Söz verdim grup adına. 
A. P. GRUBU ADINA REFET SEZGİN 

(Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

69 ncu madde üzerinde görüşülürken, mad
denin tedvin maksadı açıkça meydanda iken, 
buna işaret etmeden, bunu bir tarafa bırak
mak suretiyle hirkaç maddeden beri Sayın Dağ
daş arkadaşımız yeni bir sloganla ortaya çık
mış bulunmaktadır. 

69 ncu madde açık,'herkesin açıklıkla anla
yabileceği şekilde, bir mirasçının vefatı halin
de bırakılan toprakların hukukî kaderini tes
pit etmekte ve bunu yine anlaşamayan miras
çıların varlığı halinde hangi yol ile mirasçıya 
bırakılacağını nizamlamaktadır. Bu kadar ba
sit hukukî tarif ve mantık karşısında anlaşıl
ması kolay bir madde. 

Sayın Dağdaş arkadaşım; bunu anlamaz mı? 
O da anlar, bunu. En basit kültür seviyesinde 
bulunan •bir kişinin anlayabileceği açıklıkta. 
Bahri Beyin anlamaması mümkün değil; ama 
şimdiye kadar birçok maddelerde Sayın D. P. 
Grup sözcüsünün bir idiası vardı; «bu tasarı 
kol ekti vist bir görüşle hazırlanmıştır, kolekti-
vist bir toprak reformunu takdim etmektedir.» 

Bir süre 'bunu istimal etti; şimdi ise yeni 
bir görüşle ortaya çıkıyor. Diyor ki; «Efen
dim, hu hal olursa, aslında maddenin tedvin 
maksadı kurulması mutasavver Devlet' çiftlik
leri için bir toprak rezervi hazırlamaktır, bina
enaleyh, Devlet çiftlikleri kurulacaktır» şeklin
de yine bir kolektivist görüşle hazırlanan bir 
maddeyi takdim etmektedir. 

Şimdi'muhterem arkadaşlarım, meseleyi hu
dutları içerisinde mütalâa edersek, bir gün 
Türkiye'de bir iktidar işbaşına gelir de Devlet 
çiftlikleri kurmaya kalkarsa, kalkmak isterse ne 
olur? Meclislere bir kanun tasarısı getirir, böy
le bir tasarıyı kanunlaştırır ve Devlet çiftlik
lerini kurar. Buna ne mâni var? Buna mâni teş-
ı 's 'bakımdan yok, buna milletin karan bakı
mından mâni var. Millet öyle bir iktidarı eğer 
kimdi hizmetine memur ederse o ahvalde gelir 
bir Devlet çiftliği kurar. Buna Toprak Refor
mu kanun tasarısında tedvin edilen bir madde
nin imkân vermesinden bahsedilemez. Böyle bir 
maddenin varlığı Devlet çiftlikleri kurulması 
için düşünülmektedir gibi boş, vahi tevelıhüm 
içerisinde bir hükme mesnet olamaz. 

Cu sebeple Sayın Dağdaş'm, bu defa birkaç 
maddeden beri ortaya atmakta bulunduğu Dev
let çiftlikleri kurulması maksadına muzaf, bir 
rezerv temin etme maksadına matuf görüş hila
fı hakikattir, gerçek dışıdır, yersizdir. Tama
men kasıtlı değilse ki, kasıtlı olmadığına kani 
değilim, yeni bir itham vesilesi, millete karşı 
yeni bir takdim vesilesi olarak ortaya atılmak
tadır. En iyi niyetlerle şu beyanı kıymetlendi-
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rirsek, Mecelle hükmüne müracaat ile bir hu
kukî görüşü ortaya koyarak meseleyi cevaplan
dırmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen sonuçlan
dırınız. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şunu ifade 
etmek istiyorum: Tevehhüme itibar yoktur ve 
mevridi nasta da içtihada mesağ yoktur. Sayın 
Dağdaş'm bunlar üzerinde imali fikretmesini 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş

kanı. Görüşecek misiniz, rakam mı söyleyecek
siniz ? 

OEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — ıSaym Başkan, tahriklere, 
tahriplere cevap vermek mecburiyetindeyim, 
yoksa zaman almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
.GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Dağdaş gelip de bu
rada verilen toprağı 40 dönüm, 50 dönüm gibi 
gösterecek olursa bunun hilafı hakikat ve tah
rif olunduğunu söylemeye mecburum. Yoksa hiç 
fazla lâf etmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tahlo 3 ve tablo 
4'e ıgöre ne kadar toprak dağıtacağız, onun mik
tarını arz edeceğim: 

(Konya'da merkezde 253 dönüm, Ermenek'te 
;337 dönüm, Hadim'de 337 dönüm, Sivas'ta mer
kezde 278 dönüm, imranlı'da 337 dönüm, Kan
gal'da 337 dönüm Türk çiftçisi kuruda, bu mik
tar, toprağa bugün sahip midir1? 

(Binaenaleyh, hâdiseleri yanlış takdim etme
ye hakkı yoktur. Rakamlar budur. Biz, bu ge
liri toprağın verim kabiliyetine ve bölgesine gö
re burada endekslere göre tespit etmişiz. 

Tekrar ediyorum, 337 dönüm, 350 dönüm 
toprak dağıtacağız, ondan sonra da hâlâ bunun 
yetersiz olduğunu söyleyeceğiz, bu mümkün de
ğildir. Türk köylüsü 330 - 350 dönüm üzerin
de rahat rahat çiftçilik yapar; eğer birkaç yer
de çiftçilik yapmayıp da arazisini kiraya ver
miş olanlar varsa, onları örnek alamayız. Ama 
biz Türk çiftçisine kuruda şu miktarları, sulu
da da deminki söylediğim miktarları verip, aşa
ğıda kooperatifler yolu ile ve Devlet yolu ile 
bu çiftçileri her türlü 'girdi ile vasıta ile, kredi 
ile pazarlama ve eğitimle teçhiz ettiğimiz za-
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man da Türkiye'de Devlet çiftlikleri değil Tür
kiye'de toprağına- sahip gerçek gelirli ve ger
çek çiftçiler yetişecektir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
iBAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, 'buyurun. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
•H. AVNt KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 

Hiç yorulmuyor musun... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Değerli 

dostum, hiç yorulmuyorum. Bana acıyorsun... 
Çok teşekkür ederim. 

H. AYNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Ben dostun değilim... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Muhterem milletvekilleri, 'bu kanun tasarı
sında 15 000 lira yeter gelirli işletmeler diyor. 
Biraz evvel konuşuldu, bu bir. İkincisi; dağıtı
lan topraklardan bir - iki rakam zikrettiler... 
Ermenek'te 800 dönüm arazi bulacak da dağı
tacak. Sivas'ta 300 dönüm arazi bulacak da da
ğıtacak. Şimdi, meseleyi şöyle getiriyorum: 

15 000 Türk Lirası o hesaplara göre gelmiş
tir. 15 000 liralık tarımsal gelir sağlayacak, ye
ter gelirli işletmeler» diyor. Ben de diyorum 
ki, böyle bir toprak dağıtımı, böyle bir hukuk 
prosedürü içerisinde Türkiye'de tatbik imkânı 
yoktur. Ben de bunu diyorum. Geçmişten mi
saller veriyorum. 20 milyon dönüm Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu gereğince toprak da
ğıttık; nerede diyorum. Ben, realiteleri dile 
getiriyorum, hiç'bir şeyi tahrif etmiyorum. Tec
rübelerim ve elimdeki donelere dayanarak bu
nu ifade ediyorum. Devlet Üretme Çiftliklerinin 

I kurulması konusunda da, 22 ve 23 ncü madde 
j konuşulduğu zaman, görüşlerimi arz etmiştim. 

Böyle bir sistemin neticede hiçibir kimseye ha
yır getirmeyeceğini, bir Toprak Tevzii Kanunu
nun Türkiye'de realize edilemeyeceğini ve hür 
teşebbüse dayalı olmayan inançlı bir koopera
tif veya diğer çiftçi birliklerinin kurulmadığı 
yerlerde de netice; aynen 'benim dediğim isti
kamete gitmiştir, böyle kanunları çıkaranlar 
ya terkettiler veyahut da komünist oldular de
miştim. İnşallah, biz bunu tatbik ettiğimiz za
man neticesini görmeyeceğiz, terkedeceğiz. in
şallah terkedeceğiz. Daha düzenli, daha rasyo-

. nelini getireceğiz.. Benim görüşüm budur. Te-
' şekkür ederim. 
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-BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Özgüner, buyurunuz efendim. 

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

Bu kanun tasarısı, tümü üzerinde görüşül
dükten sonra, iki gün gibi kısa bir süre veri
lerek, bu iki gün içerisinde önerge verilen mad
deler ancak müzakere edilecek, diğerleri müza-
keresiz okunup oylanacak prensibine varıldı ve 
öylece iki gün gibi sıkışık bir zamanda çarna
çar önerge verilen maddeler burada müzakere : 

ye açıldı, diğerleri geçti. 

Bu önerge verilen maddelere hazırlandık. 
Çünkü, başka bir arkadaşımız önerge verdiği 
için biz önergeyi gerekli görmedik. Bir de bak
tık ki, yeni bir usul ihdas edildi sayın Divan 
tarafından, verilen önerge <geri alındığı takdir
de madde önerge verilmemiş ıhükmüne tabi tu
tuldu... 

BAŞKAN — 69 ncu maddeye lütfen... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Geliyo

rum Sayın Başkan, geliyorum. Ona geliyorum 
zaten... 

BAŞKAN — Çok uzaktan geliyorsunuz. He
men geliverirseniz iyi edersiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Size gö
re... Siz dürbünü biraz ters tutyorsunuz herhal
de, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim dürbünden mi, sizin dür
bünden mi, belli değil. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Gene 
sayın arkadaşlarım, böylesine müzakereye de
vam ederken beş dakikalık yeni bir kısıtlama 
getirildi, o beş dakikaya da sıkıştırıldık. Şimdi, 
7 nci madde, 28 nci madde, 54 ncü madde gibi 
çok ağırlığı olan. ve bu kanun tasarısının ana-
esprisini üzerinde taşıyan maddeleri de beş da
kika ile sıkıştırdık; yeterlik önergeleri de yağ
mur gibi geldi. Hiçbir maddeyi yedi kişi konuş
madı altı kişi ile görüştük. 

BAŞKAN — 69 ncu maddeye daha gelme
diniz beyefendi.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Geldik. 
Simdi, yeni bir oldu bitti ile karşı karşıya ka
lıyoruz. Bu kanunun müzakeresi sona erinceye 
kadar müzakerelere devam edilecektir... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Üç gün 
üç «ece buradayız. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
N° demek yeni bir oldu bitti?... 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde.konu
şun ... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde konu
sun, kestim sözünüzü. Zapta geçmiyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisi olarak iböyle... 

BAŞKAN .— Zapta geçmiyor efendim, kes
tim sözünüzü, buyurun oturun. 

•TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — O hal-
Je biz de terkederiz.... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Zaten yoksu-
IJUZ, neyi terkediyorsunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İçtüzük hak
kında... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir kişi ile İçtü
zük olmaz. 

BAŞKAN — Meclisi fazla çalışmaya mecbur 
eden bâzı hareketler olmuştur, ben de cevap ve
reyim. Beş kişi ayağa kalkmak suretiyle, yok
lama isteyerek, 40 dakika Meclis çalışamaz ha
le getirilmiş ve Başkanlığa verilen önerge ile de 
çalışma süresi uzatılmıştır. Bunlardan bahset
mediniz Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İçtüzüğün 
verdiği hakkı kullanıyoruz. 

BAŞKAN —• Şu halde şimdi oylanan öner
ge İçtüzüğe uygun değil mi ? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kamuoyu 
. nasıl karşılar... (A. P. sıralarından anlaşılma
yan müdahaleler) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?... Yok. Öner
geleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarı

sının 69 ncu maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini araz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Orta ve büyük işletmelerin mirasçılar ara

sında bölüşülmesi: 
Madde 69. — Orta ve büyük tarım işletmesi 

mirasçılarının işletmenin yeter gelirli işletme
den küçük olmayan işletmelere bölünmesini is
temeleri halinde, mahkeme; 
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a) İşletme, mirasçıların hepsine yetecek sa
yıda işletmelere bölünebiliyor, ve mirasçıların 
hepsi de buna istekli bulunuyorsa, her birine 
bir işletme verilir. Mirasçılardan bir kısmının 
istekli 'bulunmaması halinde işletmenin tamamı 
diğerleri arasında bölünür. 

ıb) İşletme, mirasçıların hepsine yetecek sa
yıda işletmelere bölüumüyorsa, yeni işletmeler 
mirasçıların birleşip uzaklaştıkları mirasçılara 
verilir. 

(a) ve (b) fıkralarına göre yapılan işlem
ler sonunda, miras paylarına göre, mirasçılar 
arasındaki alacak ve borçlar tespit edilir ve mi
rasçıların birleşip anlaştıkları şekilde ödenmek 
üzere ilgililer borçlandırılır. 

Sayın Başkanlığa 
69 ncu maddenin ilk fıkrasının sonundaki 

15 günlük beyan süresinin (60) altmış gün ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu tasarısında terim, binliğini sağla-
imak üzere 68 nci maddenin 2 ve 3 ncü, 69 ncu 
-maddenin 1 ve 3 ncü fıkrasında yer alan «men
kul» kelimeleri yerine «taşınır», «gayrimen
kul» (kelimeleri yerine «taşınmaz» kelimesinin 
yazılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Alaca'nın 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılıyor .mu 
efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Ka,bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bahri Dağdaş'm önergesine Kimisyon 
ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Mücmelen izah et
mek üzere ani efendim?.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; sırf Meclis za
bıtlarıma tescil ettirmek için mücmelen öner
gemi hakkında söz almış bulunuyorum. 

Elb etteki benimi verdiğim önerge, daha ev
vel verdiğim, orta ve büyük işletmeler hakkın
daki öıaergcım kabul odi'ldiği takdirde; hüküm 
ifade ederdi. Haüibulki simidi getirilen, Hükümet 
veya Komisyon tasarısında getirilen hüküm ile 
bağdaşması mümkün değildir. Ama buna rağ
men önergemin oylanmasını istiyorum. Sırf 
Meclis zabıtlarına geçmesi için oylanmasını is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Zaten oylayacağız Sayın Bağ

daş. 
Sayın Dağdaş'ın önergesine Komisyon ve 

Hükümet katılmıyor. 
Önergemin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kaibııl buyuranlar... Kaibul •etmeyenler... Ka-
hul edilmemiştir. 

Sayın Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesine! 
68 nci maddeye paralel olarak Komisyon ve: 
Hükümet katıldığını ifade etmektedir. Önerge
yi 69 ncu madde için de ikinci defa oylarını-

z edeceğim. Dikkate alınmasını kabul bu
yuranlar?.. Kabul etmeyenler... Kabul edülimiş-
Jtir. 

Tadil şekliyle 69 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kaimi 
«dil mistir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU 
KOOPERATİFLERİ 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri : 
Madde 70. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerimde tarımsal işletmelerin tek başlarına ya
pamayacağı veya birlikte yapılmasında fayda 
bulunan işleri yapmak, üretimin artırılmasını, 
değerlendirilmesini ve pazarlammasını sağla
mak, toprak ve tarım reformunun gerçekleş
tirilmesine yardımcı olmak amacıyle Toprak ve 
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Tarım Reformu Müsteşarlığı 1163 sayılı Kanu
na ve bu kanun hükümlerine göre Toprak ve 
Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulmasını 
sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzeninde Sayın Bahri 
Dağdaş'm önergesi vardır. 

BAHRİ DA&DAŞ (Konya) — Madde üze
rinde sıöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; tasarı çiftçinin 
teşkil âtlanmıası için yegâne bir yol getirmiştir. 
Tek bir yol. O yol da .kooperatifçilik yolu. Tür
kiye'de ve hür Dünyada kooperatifçiliğin dışın
da çiftçinin teşkilâtlandığı hiç mi bir şekil, bi-
cji'm yolk? Meselâ, Ziraat Odaları bir çiftçi teş
kilâtlandırması değil midir? Mesellâ hayvan ge-
İiştinme birlikleri, hayvan ıslâh birlikleri bir teş
kilâtlanma değil midir? Meselâ, tohum ısılıah 
(birlikleri bir teşkilâtlanma değil midir? Meselâ 
su kaymaklarının değerlendirmesi veya arazinin 
ıslâhı şeklinde kurulan birlikler bir çiftçi teş
kilâtlanması değil midir? 

Şimdi, haydi buradan çıkarıma mâna. Hayda, 
rahat dur bakalım. Mümkün mü rahat durmak? 
Mümkün mü?.. Mümkün mü buna bir renk ver
memek. (A. P. sıralarından gülüşmeler) Elbet
te vereceğiz. 

-SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Biz vermi
yoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Tasarı bu 
şekliyle muayyen bir kooperatifçiilıiği hedef tu
tuyor. 

'HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu se
nin ağzının tadına göre. 

'BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) - Muayyen 
bir kooperatifçiliği hedef tuttuğu için hakikaten 
arkada bir nenk, bir rejim şeyi koktuğu için 
tek başına sadece bir teşkilâtla Türkiye'yi, ya
ni kooperatifçilikle .Türkiye'yi teşkilâtlandırma, 
Alınız bakalım Holanda'da bu böyle midir? Al
manya'da* bu böyle midir? Almanya'da Land-
tw!rtsehiaft'liar da var. Holanda'da çiftçi ıslah bir
likleri var, Genosseinsohaften da var. 

Arazi ısllahı konusunda ve pazarlama konu
sunda hem kooperatif, hem diğer birlikler mev
cuttur. Neden tek taraflı kooperatifçilik üze
rinde duruluyor? Nereler tek taraflı, hangi 
memleketler tek taraflı birlikler üzerinde dur

muştur? Bunun da takdirini yine yüce Mecli
sin takdirine bırakıyorum. Tek taraflı koope
ratifler bilhassa sosyailist ve demirperde geri
sindeki ülkelerde mevcuttur. Hür ve demokra
tik düzendekilerde çeşitli çiftçi birlikleri mev
cuttur. 

Teşekkür ederim. 
HASAN TOSYALI (Katsamonu) — Bu lâfa 

kargalar güler artık kargalar. 
BAŞKAN — Sayın Seyfi üztürk, buyurunuz. 
SEYİT ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş-

!kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Dağdaş'ı 
dinledikten sonra kendilerine muhatap olma
dığımı beyan etmek istiyorum. Aslında hepi
miz Dağdaş'a muhatap değiliz, aristo mantığına 
muhatabız. 

Öylesine bir mantık içerisinde bulunuyor-
!lar ki, kendilerinle hastır. .Söylediklerini değer-
lendiiimek mümkün değil. Tabiî zaptı okuyan
lar zaman içinde değerlendireceklerdir. Bir de
fa getirilen hüküm 70 nci madde, 71 nci mad
de ile irtibatlıdır. Birisi tarım kooperatiflerıini 
tarif ediyor. Hangi amaçla kurulacak. Öbürü 
detaylarıyla tarif etmiş, unsurlarını koymuş. 

Nereden geliyor bu mesele? Demokratik ko
operatifçilik. Anayasanın 51 nci maddesi Devle
tin kooperatifçiliği teşvik edeceğini âmirdir. Bu
nun karşısında mısınız ? Cevap yok. Kooperatif • 
nedir? Kolhoz nedir? Sovhoz nedir? Artık Tür
kiye'de ilk mektep talebesi bunları ayırt eder 
hale geddi. Ama ne yapalım ki Dağdaş, kastı 
makrun ile diyorum, hususî kastla, bir türlü 
meseleyi anlamak ve öğrenmek istemiyor. 

Kooperatifteki mülkiyet kime ait? Ortakla
rına ait. Kolhoz'da, sovhoz'da böyde mi? Araç 
ve gereç kime ait? Kolhoz'da sovhoz'da devle
te aittir. Kooperatiflerde ortaklara aittir. İstih
sal kararını kolhoz ile sovhoz'da kim verir? 
Merkezî otorite verir. Burada kooperatifin or
tak lan verecek. Ürettiğini kim pazarlayacak? 
Kendileri pazariayacaik, daha çok gelir sağla
mak için, daha çok geçim sağlamak için. 

Kürsüye çıkacaksınız «fakir köylü», «sivri 
kazanç, sivri servet devri bitti» diye söyleye
ceksiniz; «fukara köylüye toprak verelıiım» de
diğimiz- zaman karşısına şu veya bu gerekçey
le çıkacaksınız. Bu edelbiyatla rey alınmaz. Hay
siyetli yaşamalk da mümkün değildir. Mert ya
şamak da mümkün değildir. İnsanda evvelâ fi-
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(kir namusu olur, inanç namusu olur. Gayet açık 
söylüyorum. Komünizmim fcaırşısındaysanız de
mokratik mıüesseısellerin yanında olacaksınız. 
Demokratik kooperatifçiliği kolhoz veya sov-
hoz isnadı allünda tuttunuz mu, sonra vatandaş 
fcolhoz'u ve sovhoz'u neyle mukayese etsin? Kö-
itülüğü iyilikten ayırt ederken ddkkatld oknak 
lâzım. İyi olan şeye kötü damgası vurursanız, 
kötünün vasfı değişir. İyinin vasfı değişir, iyi 
kötünün yanına gider. Biz bu mücadeleyi reji-
'mıi korumak için, daha büyük vatandaş toplu
luğunu mülkiyete kavuşturmak için yapıyoruz, 

AlaJhım şu miktarı, şu ölçüler içinde, aklın 
ve gerçeğin ioabı, verelim şuraya, Mülkiyet yay
gın hale gelsin. «Almayalım, verelim.» Alma
dan nasıl verilir? 50 dönüm az deırsiniz, çoğalt
mak için rezervi çoğaltmak lâzım. Rezerve do
kunduğunuz zaman mülkiyet yaralandı, dokun
mayalım. Dokunmayalım, nasıl verelim 50 dö
nümün üstünde? «Almadan ver»; mümkün mü? 
İşte fikrî ölçü, mantık buraya sığmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyin istismarı 
mümkündür, ama bâzı meselelerde bu istismar 
sınırlarını iyi çizmek lâzımdır. Ayıp oluyor, 
doğru olmuyor. Hükümet adamlığı yapan insa
nım siyasî hayatının sonuna kadar, hattâ ebedi
yete intikal edinceye kadar vasfı eski Hükümet 
azasıdır. Bu vekar içinde kalmayı tercih eıtmek 
lâzım. 

Saygılar sunarım. 

dur diyorsun, çok verirsen, güvenli işletmeler 
bozuluyor diyorsun. Sekili vardır; benim bir ka
nun teklifim vardır. O teklifin içinde te>tikik 
buyurursan, kooperatifçilik ve birlikler hakkın
da büyük ölçüde bilgi vermişimdir ve uydurma. 
da değildir. Elimdeki şu gördüğün ilmî dokü
mantasyonların belki 500'ünü tetkik etmişim, 
ondan sonra da kalkmışım, gelmişim Türkiye'
nin gerçekleri ille birlikte hangi birliklerin, han
gi ölçüler, hangi iradeye dayalı olmasını tespit 
etmişim, benim kanun teklifimde vardır. 

Zahmet edip, lütfedip okursan, evvelâ be
raber arkadaşlık yaptığım zamanki kanunum 
üzerinde durursun, orada da fikrî haysiyet, fik
rî namus vardı?.. Ondan sonra da kalkar gelir
sin, kendinden olmayan bir kanunun burada 
müdafaasını yaparsın, o zaman da fikir haysi
yetinden bahsedersin. Bu, samimiyetle bağdaş
maz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın 'milletvekili?.. Yok. 
Önergeyi okutuyoruim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
nın 70 nei maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Madde 70. — Bir çevrede; belli şartlarla 

her çiftçinin üye olabileceği, üyeleri arasında 
fark gözetmeyen, üyelerine fazla menfaat sağ
lamayı hedef tutan, üyeleri tarafından idare ve 
kontrol edilen, yürütücüleri mümkün mertebe 
parasız hizmet gören, üyeleri iştirakleri oranın
da sorumluluk taşıyan, kuruluşun alacak ve 
borçlarından dolayı birbirlerine zincirleme ke
fil olan, pdlitifca ile uğraşmayan, değişik or
taklı ve değişik sermayeli özel hukuk tüzel ki
şiliği niteliğinde tarım kooperatifleri^kurulabi
lir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Saym Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş buyurum;. 
, BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 

milletvekilleri; gecenin bu geç vaktinde haki
katen devlet sorumluluğu taşımış bir adamın, 
bu kürsüden konuştuğu zaman, namustan bah
setmesi ve fikir namusundan bahsetmesi haki
katen calibi dikkattir.. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Fikir na
musu, komünist deyince... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu kürsü
den ben kimseye komünist demedim. Ben, ge
tirilen tasarının hedeflerinin kolektivizme, ge
tirilen tasarının hedeflerinin devlet çiftliklerine 
götürüleceğine işaret ettiım. Bu benim vazifem
dir. Betn bunu kendime görev saymışım ve bunu 
yapmışım. Ben de bir kanun teklifi getirmi
şim; nasıl yapılacaktır? Az verirsen, çiftçi mağ-
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, müemelen 
izah etmek üzere. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 
milletvekilleri, önergem okundu. Biraz evvel bu
radan fikir haysiyeti, fikir namusu konusunda 
konuşan arkadaşıma, öyle zannediyorum ki, 
önergem bir fikir verdi. Kabul edip etmemek 
Yüce Meclise aittir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş'ın önerge
sine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

önergenin diikkate alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

70 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
görevleri : 

Madde 71. — Toprak ve Tarım Reformu Koo
peratiflerinin : 

a) Ortakların ihtiyaçları olan her türlü 
üretim girdi, araç ve gereçlerini sağlamak, 

b) Ortakların tek başlarına yapamadıkları 
veya birlikte yapılmasında fayda bulunan iş ve 
hizmetleri yapmak, 

c) Ortakların ürünlerinin doğrudan doğ
ruya veya işlenerek pazarlanmasmı sağlamak, 

d) Ortakların ürünlerini işlemek için tesis
ler kurmak, 

e) Ortakların kredi ihtiyaçlarını karşıla
mak ve bu kredilerin yerinde kullanılmasını sağ
lamak ve denetlemek, 

f) Ortakların tarımsal makine hizmetleri 
sağlamak, ortakların müştereken yararlanabile
cekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisler 
edinmek, 

g) Ortaklarına tarımsal üretimin düzenlen
mesinde, verimin artırılmasında yardımcı ol
mak, 

h) Ortakların tüketim malları ihtiyacını 
gidermek, 

i) Köy el sanatlarını ve küçük sanatları öğ
retmek ve geliştirmek, 

j) İlgili kuruluşla birlikte hazırlanacak bir 
tarımsal yayım programı içerisinde modern ta
rım tekniği ve uygulaması konusunda ortak
ların eğitimini sağlamak, 

k) Ortaklarını kooperatifçilik yönünden 
eğitmek, 

1) Ortakların su kaynaklarından ve elek
trik enerjisinden yararlanmasını sağlamak ve 
düzenlenmek, 

m) Arazi ıslahı, toprak muhafaza ve tarım
sal sulama hizmetlerini yapmak, 

n) Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve 
ıslahını sağlamak, 

o) Ortakların konut ve tarımsal yapılarının 
ıslahına yardımcı olmak, 

p) Kooperatiflerin amaçlarına ulaşmak için 
taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak ve 
bunlar üzerinde yapı ve tesisler kurmak ve her 
türlü tarımsal faaliyette bulunmak, 

r) Sigorta acenteliği yapmak ve mevduat 
kabul etmek görevidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili!. 

Sayın Dağdaş, buyurun efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 

milletvekilleri; evvelâ ortağı bulunduğumuz Or
tak Pazarın almış olduğu bir karardaki, koope
ratifçilik görüşünü huzurunuzda bir kere daha 
tekrarlamak istiyorum. 

Mansholt Plânı, tarım ürünlerinin pazarlan-
masmda üreticilerin gitgide artan bir sorumlu
luk yüklenmelerini öngörmektedir. Bu maksat
la üreticilerin ürün grupları itibariyle birleşe
rek, kooperatifleşerek bütün pazarlama işlerinin 
yürütülecek tarzda teşkilâtlandırılmasına büyük' 
önem verilmektedir. 

Ayrıca, hükümetlerin zamanla fiyat garanti 
siteminden tamamen ellerini çekmeleri ve bu 
işin üretici birlikleri tarafından yürütülmesi is
tenmektedir. Bundan başka, tarım ürünlerinin 
üretimi, talep arasındaki yeterli bir denge kur
mada ve bu maksatla gerekli tedbirleri almakta 
ve uygulamada bu birliklerin sorumlu olmasını 
teklif etmektedir. 

Şimdi ne getiriyor? Ayrıca, Milletlerarası 
Kooperatifçilik Kongresinde de alınan kararlar 
var; serbest giriş, mecburî giriş yok, demokratik 
idare ilkesini getiriyor, mecbur değilsin diyor. 
Bununla sen ne getiriyorsun ? Eğer feoopera-
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tife girersen sana toprak veririm, sana gübre ve
ririm, girmezsen gözünü çıkarırım. Mânası bu 
ve bunun adına da biz hür kooperatif diyece
ğiz. 

İşte Mansholt Plânı, değil, onu, taban fiyat
larından dahi Hükümetin elini çekmesini istiyor. 
Burada size okudum. 

Şimdi, bir şey, iki şey olamaz. Bir şey, bir 
şeydir. Hem hür teşebbüs, demokratik düzen 
içindeki kooperatiflerden bahsedeceksin, hem de 
mecburî şeylerden bahsedeceksin. Bu nerede 
görülmüştür, bunun adına ne denir ? Bunun adı
na, kooperatiften başka her şey denir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen başkaca sayın milletvekili?.. Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın 71 nci maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kooperatiflerin hizmet alanları -. 
Madde 71. — Tarım kooperatifleri belirli bir 

çevredeki çiftçilerin; tarım ürünlerini bir mer
keze toplama, depolama, tasnif ambalaj, işleme, 
satış merkezlerine taşıma, iç ve dış pazarlara 
satma ve bu maksatlarla pazar yerleri, depo ima
lâthane, fabrika ve benzeri tesisler kurma, ta
rım âlet, makine, vasıta, gübre, yem, ilâç, to
humluk ve damızlık gibi maddeleri satmalına, 
gereğimde imâl veya yurda ithal etine, mevduat 
toplama ve bunları değerlendirme, kredi verme 
ve bu maksatlarla kooperatif sandıkları ve ko
operatifleri bankası, kurma, orman tesisi, orman
ların imarı, bakımı, korunması, orman ürünleri
nin değerlendirilmesi, köy el sanatlarının geliş
tirilmesi gibi işleri yapar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor
mu kanunu tasarısının 71 nci maddesinin birinci 
cümlesinin «Toprak ve Tarım Reformu Koo
peratiflerinin görevleri aşağıdaki bentlerde gös
terilmiştir :» şeklinde değiştirilmesini ve madde 
metninin son kelimesi olan «görevidir» kelime

sinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş'm önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saym Dağdaş'm önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — İzah mı edeceksiniz ? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz mücmel en izah edi

niz efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 

milletvekilleri; 

Kooperatifçilik anlayışı üzerindeki görüşle
rimiz tasarı ile tamamen zıt. Verdiğim önergede 
getirdiğim alternatifle Hükümet tasarısında ve
ya Komisyon tasarısındaki görüşler 180 derece 
birbirinin tersidir. Demek ki, bu şekilde de 
kooperatifçilik varmış, o şekilde de kooperatif
çilik varmış. 

Önergemin kabulünü takdirlerinize arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Bahri Dağdaş'm önerge
sine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Gün
gör'ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Saym 
Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesine katılıyor 
mu efendimi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne)—Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza srz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filbal katılyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Evet. 
BAŞKAN — 71 nci maddeyi tadil şekliyle 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ortak olma : 
Madde 74. — Toprak dağıtımından yararla

nan çiftçiler, o bölgede kurulmuş veya kurula
cak olan Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif
lerine ortak olmak zorundadırlar. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki di
ğer çiftçiler de bu kooperatiflere ortak olabilir
ler. 

Kooperatiflerin iştigal konusu olan ürünlerle 
levazım ve ihtiyaç maddeleri ve girdileri üzerin
de ticaret ve komisyonculuk yapanlar bu koope
ratiflere giremezler. 

'Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine 
ortak olanlar, 1581 sayılı Kanuna tabi Tarım 
Kredi Kooperatiflerine ortak olamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzenimde Sayın Baha 
Müderrisoğlu ve Sayın Bahri Karakeçili tarafın
dan verilen önerge geri alınmıştır. Sayın Bahri 
Dağdaş'm önergesi vardır. 

Madde üzerinde Sayın. Bahri Dağdaş, buyu
runun 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Tabiî biraz 
sonra benim de önergem okunacak. Zorunlu koo
peratiflerin, Devlet yönetimindeki kooperatiflerin 
•tipik bir örneği geliyor. Deminden beri izah etti
ğim, sureti katiyede ne Mansholt Plânı ile ne Or
tak pazar ile nede mensubu bulunduğunuz gar
ibin -güttüğü politika 'ile bağdaşacak 'bir şey mi
dir bunlar, yenilir, içilir şey midir? Bu ad altın
da hür kooperatifçilikten, inisiyatife dayalı koo
peratifçilikten bahsetmek mümkün müdür? 

O halde, bir art düşünce ile 54 ncü maddede, 
6 neı maddede, 68 ve 69 ncu maddede bahsettiği
miz- düzenin, arzu edilen bir nevi kolektif düze
nin bir geçiş periyodu, bir kademesi olarak geriıı;-
len bu kanun, milletimiz tarafından tasvip gör
meyecektir. Çiftçimiz tarafından tasvip gö 
yecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Başka söz isteyen aaym milet-
vckiliL Yok. 

Öneır'geyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın 74 ncü maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kooperatiflerde üyelik şartı : 
Madde 74. — Tarım kooperatiflerine üye ola

cakların, kooperatifin faaliyet alanı içerisinde
ki çevrede kooperatifin konusu ile ilgili ola
rak çiftçilik yapması şarttır. Kiracı ve ortak
çı olarak çiftçilik yapanlar kooperatife üye ola
bilirler. 

Tarım ürünleri üzerinde ticaret veya komis
yonculuk yapanlar, üretim maddelerini imal 
eden veya satanlar, faizle para ve mal olarak 
ıkredi verenler tarım kooperatiflerine üye ola
mazlar. 

Bir ortağın payı kooperatif sermayesinin 
% 5'ini geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alın

maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

74 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... iCabul edil
miştir. 

Üst örgütlenme : 
Madde 76. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri; amaçlarını gerçekleştirmek, güç
lerini artırmak ve ortaklarına daha yararlı ola
bilmek için Toprak ve Tarım Reformu Koope
ratifleri birliklerini, en az beş birlik de Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Bir
liğini kurarlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Merkez Birliği tek üst kuruluş olup, merkezi 
Ankara'dadır. 

'Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla 
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Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi ve Birliği 
kurulamaz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir
liğine, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
'birlikleri ile ibrliği olmayan kooperatiflerin Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez 
{Biriliğine girmeleri zorunludur. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Merkez Birliği Türkiye Kooperatifler Millî Bir
liğine girelbilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Balhri 
Karakeçili ve Sayın Baha Müderrisoğlu, vermiş 
oldukları önergeyi geri almış bulunmaktadır
lar. Sayın Baihri Dağdaş'm önergesi vardır. Bu 
ıseibeple, maddeyi .müzakereye vazetmiş bulunu
yorum. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili ? Yok. Önergeyi okutuyorum. 

ıMillet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın 76 ncı maddesinin ilişikteki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

(Bahri Dağdaş 

Kooperatiflerin kurulma şartları ve ortak
lıklar : 

Madde 76. — Tarım kooperatifleri kurulabil
mesi için ortaklık vasıflarını haiz en az 7 kişi 
t a raf man anasiözleşmenin imzalanması, imzala
rın noterce tasdikinden sonra Tarım Bakanlığın
ca onaylanması şarttır. Tarım kooperatifleri en 
az 20 ortakla faaliyetlerini devam ettirirler. 

Kooperatifler tek veya çok amaçlı olarak ku
rulurlar. Bir köyde aynı amaçları gülden birden 
fazla tarım kooperatifi kurulamaz. Tek veya 
çofk amaçlı tarım kooperatifleri aynı amaçlı 
kooperatiflerle (birleşerek bölgesel kuruluşlar 
meydana getirebilirler. 

(Kooperatiflerin bölgesel kuruluşları birleşe
rek millî seviyede üst kuruluşları teşkil edebi
lirler. 

Kooperatifler ^maçlarına uygun diğer koo
peratiflere, kamu kuruluşlarına ve özel ku

ruluşlara ortak olalbilirler veya bunlarla ortak 
kuruluşlar kurabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 

IBAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kısaca izah ötmek üzere mıüc-

melen buyurunuz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem mil

letvekilleri ; 

Biz daima fikir namusumuzu müdafaa ede
ceğiz ve koruyacağız, Allah'a çok şükür. Biz. 
hiç kimsenin, ilmin ve ekonominin dikte ettir
mediği hiç bir fikri, nereden gelirse gelsin ka
bul etmek istemeyiz, mümkün değildir bu. Çün
kü, bu ne milletimizin, ne de medenî, hür de
mokratlık rejim içinde yaşayan hiçbir milletin 
arzu ettiği bir şey değildir. 

O bakımdan, Hükümetin tasarısı veya Ko
misyonun tasarısındaki kooperatif anlayışı ile 
verdiğim önergedeki kooperatif anlayışını da 
takdirlerinize bırakıyorum. Yalnız tescil ettir
mek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

©URHANETTİNASUTAY (İzmir) — Sa
yın Dağdaş, «fbir köyde birden fazla kooperatif 
kurulamaz» diyorsunuz. Bu demokrasi ile bağ
daşır mı? 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde Sayın 
Dağdaş tarafından verilmiş bulunan önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın 
Bahri Dağdaş önergesini mücmelen izah etmiş 
bulunuyor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

76 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Genel Kurulun aldığı karar veçhile 21,30'da 
toplanmak üzere Birleşime 30 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma (Saati : 21,00 
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İKİNCİ OTURUM ' 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Tasarının 77 nci maddesini okutuyorum. 

Müdürlerin atanması : 
Madde 77. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ve üst örgütlerinin müdürleri 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ata
nır. Atamada, işin özelliğine göre Toprak ve Ta
rım Reformu Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde 
eğitim görmüş ziraat ve orman yüksek mühen
dislerine ve veteriner hekimlere öncelik tanına
bilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve 
üst örgütleri 13. . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren ku
rumlardan sayılır ve müdürleri 1327 ve 657 sayı-
lıKanunun ek 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca ge
çici süreli olarak görevlendirilmek suretiyle ça
lıştırılabilirler. 

Kooperatiflerin, Müsteşarlıkça atanan mü
dürler eliyle yönetilmesine ve desteklenmesine,-
bu hizmetlerin kooperatif üyelerinin kendileri 
tarafından yapılabileceğine müsteşarlıkça karar 
verilinceye kadar devam edilir. Müdürün işine, 
atanmadaki usule göre, müsteşarlıkça son veri
lir. 

Kooperatif müdürlerine ve kooperatiflerin 
üst örgütlerinde çalışan müdürlere bunlara ait 
teşebbüslerin yıllık müspet fiyat farklarından 
pay verilmesi hususunda anasözleşmeye hüküm 
konulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Durak-
oğlu, Sayın özgüner ve Sayın Seydibeyoğlu'nun 
iki önergesi vardır. Sayın Karakeçili ve Sayın 
Müderrisoğlu vermiş oldukları önergeyi geri al
mış bulunmaktadırlar. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurun efen

dim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; madde 77'de öngörü

len «müdürlerin atanması», Devlet kooperatif
çiliğinin tipik bir örneğidir. Tıpkı Bulgaristan' 
da olduğu gibi.. 

AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Yugos
lavya'da olduğu gibi.. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yugoslav
ya'da olduğu gibi.. Sayın Topaloğlu beni teyit 
ediyor. 

Demin örneğini okuduğum Ortak Pazarın, 
hattâ taban fiyat konusunda Hükümet müdaha
lesini istemeyen bir görüşün yüzde yüz tersi bir 
tutumdur, örneklerini de arz ettim. Takdir Yü
ce Meclisindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yök. 

önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 77 nci maddesinin 3 ncü fıkrası

nın metinden çıkarılmasını öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 77 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Saygılar sunarız. 

Sivas Kastamonu 
Ahmet Durakoğlu Mehmet Seydibeyoğlu 

İçel 
Turhan özgüner 

Müdürlerin seçilmesi : 
Madde 77/1. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ve üst örgütlerinin müdürleri; 
Kooperatif Yönetim Kurulu tarafından müdür
lük yetenekleri bulunan kişiler arasından seçi
lir. Müdürlerin hangi yetenekleri haiz olmaları 
gerektiği bir yönetmelikle tespit olunur. 
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BAŞKAN — üçüncü fıkranın metinden çı
karılması hakkındaki önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılmı
yoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. . 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Önerge
ye katılmamaktadırlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Durakoğlu, Sayın Seydibeyoğlu ve 
Sayın Özgüner'in diğer önergelerine komisyon 
ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI — (Diyarbakır) — Katıl
mıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye de katılmamaktadırlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

77 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmcyer.Ier... Kabul edilmiş
tir. 

80 ncf maddeyi okutuyorum. 
Denetleme ve onama : 
Madde 80. — Toprak ve Tarım Reformu 

Kooperatifleri ile üst örgütleri Toprak ve Ta-
rmı Reformu Müsteşarlığınca denetlenir. De
netim. için gerekli gördüğü hallerde Toprak ve 
Tarım. Reformu Müsteşarlığı ilgili bakanlık ve 
kuruluşların yardımını isteyebilir. 

Diğer tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst 
örgütleri, toprak ve tarım reformunun uygu
lanması bakımından gerekli görülen hallerde ve 
ilgili bakanlık veya kuruluşların mutabakatı 
üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca denetlenebilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri
nin ve üst örgütlerinin Genel Kurul kararları, 
tutanakları ile birlikte yedi gün içinde iadeli 
taahhütlü olarak postayla Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığına gönderilir. 

Müsteşarlık, teslim alındığı tarihten başla
mak üzere, en çok bir ay içinde bu kararları 
usul, mevzuat, toprak ve tarım reformunun ga
yeleri yönünden inceleyerek tasdik veya redde 
yetkilidir, inceleme neticeleri kooperatife veya 
üst örgüte bildirilir. Bir ay içinde neticeye bağ
lanamayan kararlar tasdik edilmiş sayılır. 

Seçilen yönetim kurulları seçim gününden 
itibaren görevlerini yapmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde Sayın Musta
fa Fevzi Güngör tarafından verilmiş bir öner
ge vardır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor
mu kanunu tasarısının 80 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının ikinci cümlesinin «Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı, denetim için gerekli gör
düğü hallerde, ilgili (Bakanlık ve kuruluşların 
yardımını isteyebilir.» şeklinde değiştirilmesini 
araz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Güngör'ün önergesine 
Kcunisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen
dim? 

iGiEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılı
yoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesine katılmak
tadırlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. 'Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 

GBOİCİ KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN" — Maddeyi tadil edilmiş şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeynler... Kabul edilmiştir. 
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84 ncü maddeyi okutuyorum. 
Tip Anasözleşme ve Anasözleşmenin tescili : 
ıMadde 84. — Toprak ve Tarım Reformu Ko

operatifleri ile üst örgütlerinin tip Anasözleş-
meleri Ticaret Bakanlığının da görüşü alınmak 
suretiyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca hazırlanır. 

'Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleriy
le üst örgütlerinin Anasözleşmeleri Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca kabul edilerek 
1163 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
kuruluş ve tescil işlemi yapılmak üzere Ticaret 
Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 
Dağdaş'ın önergesi vardır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

ıBAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Önergem üze
rinde söz istiyorum. 

(BAŞKAN —.Peki efendim. 
Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 84 ncü maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Anasözleşmelerde 'belirtilecek hususlar: 
(Madde 84. — Tarım kooperatiflerinin yapa

cağı esas işler, ortaklarda aranacak vasıflar, 
ortaklık payları, sermaye ve yedek akçe teşkili, 
sorumluluklar, yıllık gelir - gider farklarının 
hesaplanma ve kullanılma şekilleri birleşme, 
ayrılma ve dağılma işlemleri ve diğer hususlar 
anasözleşmelerde belirtilir. 

. MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (.Sakarya) — 
Sayın Başkan, önergeleri biraz yavaş okutun, 
anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKAN VEKİLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katamı
yoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi mücmelen izah et
mek üzere buyurunuz Sayın Dağdaş. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterer milletvekilleri; 84 ncü madde
deki kooperatif anlayışı, Hükümetin veya ko
misyonun getirdiği anlayışın 180 derece tersi
dir. Biri hür teşebbüsün tipik örneğidir, ötekisi 
de Devletçi kooperatifçiliğin tipik örneğidir. 

Önergeme iltifat etmenizi rica ediyorum. 
'Teşekkür eedrim. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş'ın öner

gesine komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Sayın Bahri Dağdaş önergesini mücmelen izah 
etmiş bulunuyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

84 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

87 nci maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ BÖLtîM 

Ara&i ıtopuIaıştınOıması 

Amaç : 
'Madde 87. — A'razi topulaştırılmasmın ama

cı; toprakların; üretim tekniğinin ekonomik 
olarak uygulanmasını, toprak muhafaza ve zi
raî sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştire
cek derecede parçalanmış, dağılmış ve şekille
rinin 'bozulmuş olduğu hallerde, bir şahsa veya 
çiftçi ailesine ait arazi parçalarını imkân öl
çüsünde az sayıda veya tek parça halinde bir
leştirmek ve şekillerini düzeltmek suretiyle par
sellerde 'gerekli değişikliklerin yapılmasıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 
Dağdaş'ın önergesi vardır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarı

sının 87 nci maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

•Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Topulu arazinin düzenlenme şartları : 
Madde 87. — Su toplama havzalarında eko

nomik fayda, toprak işleme kolaylığı, işletme 
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bünyelerinin düzenlenmesi veya toprak muha
faza ve ziraî sulama tekniğinin zorunlu kıldığı 
hallerde 39 ncu maddede belirtilen çiftçi ço
ğunluğunun rızası ile arazi düzenlenmesi yapı
lır. 

Düzenlenme sırasında küçük tarım ünitele
rinin yeter gelirli işletmeler halinde getirilme
si sağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

OEÖİCİ KOMİiSYON BAŞKANVEKtLİ SA
BAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılmı
yoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Önergemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Say m Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 
üyeler, arazi toplulaştırması konusunda Hü
kümetin ve komisyonun getirdiği tasariyle ver
diğim önerge arasında fevkalâde büyük bir 
farklılık görülüyor; hem de 180 derece ters. 

'Şimdi, şunu da arz etmek istiyorum; dün 
Sayın Adalet Partisi Sözcüsü buradan demiştir 
ki, «Sayın Dağdaş 3 dönümlük, 4 dönümlük 
arazileri çiftçinin elinden almak istiyor.» Bu 
işte, bu arazi toplulaştırması denilen konuyle 
ilgilidir. Şimdi, benim getirdiğim önerge, yeter 
gelirli işletmelere vücut vermek ve köylüyü, 
çiftçiyi toprağa bağlamak, verim gücünü artır
mak, su kaynaklarını kullanmak gibi teknik ve 
ekonomik esasları alıyor. Halbuki, Hükümetin 
getirdiği topulaştırma konusundaki teklifte, bi
raz sonra sulama şebekelerinde göreceğimiz gibi, 
bunların tamamen dışında, sübjektif, hiçbir ekono
mik, hiçbir ilmî gerçeğe dayanmayan ve bütün 
Batı ülkelerinde tatbik edilen tapulu arazinin 
düzenlenmesi dışında sanki Devletin kendi ma
lı, mülküymüş gibi bir toplulaştırmayı öngör
mektedir. Aramızdaki bariz fark bu. O bakım
dan diyorum ki, vermiş olduğum değişiklik 
önergesine iltifat ediniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş'm 87 nci 

madde ile ilgili önergesine komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını k^abul 

buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
memiştir. 

87 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul pdilme-
miştir. 

isteğe bağlı toplulaştırma : 
Madde 88. — Toprak sahibi çiftçilerden as

garî dörtte birinin müracaatı halinde, toplu-
laştırılması istenen toprakların yarısından ço
ğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarı
sını teşkil eden toprak sahibi çiftçilerin muva
fakati ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının uygun görüşü ile isteğe bağlı toplulaş
tırma yapılabilir. 

Reform amaçları yönünden yararlı gördüğü 
takdirde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar-
ğı, toprak sahibi çiftçilerin müracaatı olmaksı
zın, toplulaştırılacak toprakların yarısından 
çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin ya
rısını teşkil eden toprak sahibi çiftçilerin mu
vafakati ile isteğe bağlı toplulaştırma yapabi
lir. 

Gerekli çoğunluğun muvafakati alındıktan 
sonra hazırlanan plân ve projelere ve bunla
rın uygulanmasına toplulaştırma sınırı içinde
ki bütün malikler uymak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Dağ
daş tarafından verilmiş önerge vardır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?... Yok. 

Önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın 88 nci maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tapulu arazinin düzenlenmesinin ele alın
ması : 

Madde 88. — Uygulama alanları içinde 
veya dışında düzenlenme için plânlamaya alı
nacak sahadaki arazi sahiplerinin en az % 20'si-
nin veya ilgili çiftçi kuruluşunun isteği veya 
Düzenlenme Dairesinin teklifi üzerine o yer
de arazi düzenlenmesi yapılması Tarım Bakan
lığınca ele alınır. 

BAŞKAN — Komisyon ?... 
OEÇIOİ KOMİiSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümeti . . 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN -^ Katılmıyor. 
Kısaca izah etmek üzere buyurun Sayın 

Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 

milletvekilleri; 
Bu madde ile de gene komisyon ve Hükü

met tasarısı celbrî bir sistemi öne sürüyor. Tek
nik ve ekonomik hiçbir değeri, hiçbir araştır
mayı dikkate almadan, kendisine, göre, kanu
nun ruhunda, ıbu kanunun felsefesindeki amaç
ları gerçekleştirmek için getirmiş olduğu tipik 
örneği, tekrar ediyorum, bizim alışmadığımız 
memleketlerde gördüğümüz tipik kolektivist 
bir düzenin gene tohumlarını, bu «Toplulaştır
ma» adı altında gerçekleştirmek istiyor. 

O bakımdan diyorum ki, eğer samimî iseler, 
hakikaten böyle bir iddiayı reddediyorlarsa 
önergeme iltifat etsinler. 

Önergeme iltifat edilmesini Yüce Meclisten 
istirham ediyorum. Teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN -— Komisyon katılıyor mu öner
geye?... 

OEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Efendim, başlık «isteğe 
bağlı», madde içindeki metin «isteğe bağlı.» 
Sayın Sözcünün söylediği, hiç alâkası olmayan 
şey. Hep kendi kafasındakini söylüyor. Onun 
için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — ıSaym Komisyon Başkanı, ge
rekçeli olarak katılmama sebebini izah etmiş 
bulunuyorlar. 

Sayın Hükümeti . . 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
ISaym Dağdaş'm önergesinin dikkate alınıp 

alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

88 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Özel durumlarda toplulaştırma : 

Madde 90. — Bağ, zeytinlik, fındıklık, antep 
fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile 

meyve bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük ola
rak kullanılan tarım arazileri bu kanunun 87 
nci maddesine göre kendi aralarında ayrıca 
toplulaştırmaya tabi tutulur. 

Bir yerin bağ, zeytinlik, fındıklık, antep 
fıstıklığı, çay plantasyonu, meyve bahçesi, ka
vaklık veya okaliptüslük olarak kabul edilebil
mesi için tekniğine göre o yerin beher dönü
münde bulunması gereken ağaç sayısının en az 
üçte ikisi oranında ağaç bulunması gerekir. Bu 
nitelikte olmayan arazilerle sadece sınırları söğüt 
ve kavak gibi ağaçlarla çevrili arazide bu mad
de hükmü uygulanmaz. Ancak ağaçların değeri 
gözönünde tutularak diğer tarım arazisi ile 
toplulaştırıla'bilir. 

Arazi ile üstündeki ağaçların mülkiyetinin 
ayrı kişilere ait bulunması halinde, Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlığı ilgililerden 
en geç iki ay içinde anlaşma yolu ile ikili mül
kiyetin tek yönde birleştirilmesini ister. 

İlgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleşti
rilmesini tanınan süre içinde gerçekleştireme
dikleri takdirde maliklerden «biri veya Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili mül
kiyetin tek yönde birleştirilmesini genel hüküm
lere göre görevli mahkemeden talebedeîbilir. Gö
revli mahkeme mülkiyetin tek yönde birleşti
rilmesini üç ay içinde karara bağlar. 

Birinci fıkrada belirtilen yerlerin tespiti, bu 
kanunun 94 ncü maddesinde yazılı derecelen
dirme ile birlikte yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 
Dağdaş ve Sayın Mustafa Fevzi Güngör tara
fından verilmiş iki önerge vardır. 

Madde üzerinde 'görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?... Yok. 

Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve -Tarım Reformu kanunu tasarı
sının 90 nci maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif «derim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Özel hallerde düzenleme : 

Madde 90. — Zeytinlik, bağ, bahçe ve ben
zeri alanlarda arazi düzenlemesi, maliklerin ta
mamının yazılı muvafakati ile yapılır. 

-^023^ 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 90 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan «çay plantasyonu» iba
resinden sonra «ve benzeri ile» İbaresinin ilâ
ve edilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş'm önerge
sine Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet1?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Mücmelen izah etmek üzere, buyurunuz Sa

yın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Muhterem 

milletvekilleri; 
Önengem okundu; fakat biraz evvel ben kür

süden inerken Sayın Başkan'm Komisyon Baş
kanından bir sorusu varit oldu. O soru üzerine, 
(hiç de Komisyon Başkanına yakışmayacak bir 
şekilde; kafasında uydurduğu şeyleri söylüyor, 
başlığı belli, altı belli dedi. Benim kafamda 
ıbunlarm 'bütün dimenziyonları bellidir . ISayın 
Başkan... Ben hakikaten idarî hukuk konusunda 
burada konuşsam, işlerine müdahale etsem ha
kikaten o zaman diyebilirim; ama ben şimdi si
ze diyorum. iSizin kafanızda gazete kupürlerin
den, vehimiden, korkudan, geldin şu kökü dışa
rıda esen havaların tesiri altında hazırlanmış 
«lan bir kanuna elindeki ve bağlı olduğun par
tinin programına rağmen dimenziyonlarmın ne
reye kadar uzanacağını hiçbir surette hayatının 
sonuna kadar bilemeyeceğin bir şekilde bir ka
nuna abduhû diyorsun. Ben ise üzerinde üç sene 
çalıştığım, maddelerimi müdafaa ediyorum. On
dan sonrada burada diyorsun ki, kafasındaki 
şeyleri tecessüm ettiriyor. Hem de hangi vüs'at-
te çalıştığımı, verdiğim literatürlerle 'buraya 
tescil ettirdim. Üstelik de müsaade et, 20 sene
lik .'bu işin erbalbı olarak bu işi senden çok iyi 
(bileyim ve hakikatlere o ölçüde de yakın görüş
lerim olsun. O kadarına müsaade et. Müsaade 
etmiyorum. Burada edeplice konuşacağız, say
gılı konuşacağız. 

Hiçbir zaman hiçbir fikre şu veya bu şekilde 
direkt hücum etmedim. Bu, mümkün değildir 
de. Edebinizi takınınız lütfen. 

Bunu böylece tescil ettikten sonra görüyor
sunuz ki, 40 bin emekle meydana gelmiş bahçe-
l'ikmiş, meyvelikmiş, ancak bunların tamının, 
bütününün iştiraki olursa böyle !bir arazi düzen
lenmesi, taıpulu arazinin düzenlenmesi mümkün
dür. Bunun dışındaki de yine hayaldir. Zorla 
söyletmeyelim. Kanunun tümü hakkında, mad
deleri hakkında görüşlerimi gayet sarilh olarak 
(belirttik. Milleti de, çiftçiyi de hakikaten hüs-< 
rana uğratacaktır. Hiçbir tatbik kabiliyeti ol
mayan, hiç kimsenin rızasını taşımayan bir ka
nunu şu veya bu macera ile buradan geçirmek 
de hakikaten beni çok üzüyor. 

(Saygılar sunarım. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bu 

edepli konuşma nnı oldu1? «Macera:»1 dan bahset-* 
itin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) —• İSaym Başkan, müsaade 
ederseniz yerimden bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sayın Dağ
daş'm sözlerini kendisine iade ediyoruz. Bura
da konuşulan mevzu isteğe bağlı toplulaştırma 
idi ve kendisi ise medburî bir toplulaştırmad<°rı 
bahsetti. Binaenaleyh ben, «kendi kafasındaki-
ni söyler» derken .şu madde ımetnine ıbağlı ol
maksızın konuştuğunu ifade etmek istedim; 
ama diğer sözlerini kendisine iade ediyorum. 

ISaygılar. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Dağdaş'm önergesine katılmadıklarını ifade et
tiler. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... KaJbul etmeyenler... Kalbul edil
memiştir. 

iSaym Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılıyor. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fillhal katıldığını ifade eder. Ta
dil şekli ile 90 ncı maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Toplulaştırma hazırlığı : 
Madde 93. •—• Toplulaştırma yapılmasına ka

rar verilen yerlerde gerekli bütün etütler ya
pıdır. Kamu yararına tahsis edilmiş orta malla
rının sınırları ve yeri, proje değeri değiş'tirile-
ıbilir. Toplulaştırma yapılacak alanın mülkiyet 
etkileri yapılarak malikler tespit edilir. Proje 
alanına giren parsellerin tapu 'kütüğü sayfaları
nın 'beyanlar hanesine toprakların toplulaştır
ma alanına girdiği kaydedilir. 

Kayıt tarihinden başlayarak proje uygulan
masının sona erdiği tarihe kadar proje sahasın
daki taşınmaz mallar üzerindeki her türlü rızaî 
devir ve temlik, ifraz ve taksim işlemleri durdu
rulur. Bu kısıtlama üç yılı geçemez. Ancak, bir 
kimse proje alanında saıhibokluğu arazinin tü
münü toplu halde üçüncü bir şahsa devir ve 
temlik edebilir. 

ıProje uygulanmasını aksatmayacak veya 
toplulaştırmayı kolaylaştıracak tasarruflara 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca izin 
(verilebilir. 

Tapu kütüğündeki kayıt tarihinden sonra 
toprağı devralan veya üzerinde bir hak edinen 
kimse, eski hak 'sahibinin yükümlülüklerini ay
rıca muvafakati aranmaksızın aynen kabul et
miş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Dağdaş' 
m önergesi vardır. 

Görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok... 
Önergeyi okutuyorum. 

/Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu tasarısının 93 ncü 

maddesinin ilişikteki şekilde değiştirilmesini 
iarz ve teklif ederim. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Düzenleme hazırlığı : 
Madde 93. — Tapulu arazinin düzenlenmesi 

için programa alınan saha, Düzenleme Dairesi 
tarafından mahallî tapu sicil muhafızlığına bil
dirilir. Tapu kütüğü sahifelerinin beyanlar ha
nesine hu parsellerin arazi düzenlenmesi alanı
na girdiği kaydolunur. 

Tapuya bildirim tarihinden proje uygu1 an
masının sona erdiği tarihe kadar proje sahasın
daki her türlü arazi temlik işleri durdurulur. 
'Bu müddet üç yılı geçemez. Ancak proje uygu
lanmasını aksatmayan temlik işlerine Tapulu 
Düzenleme Dairesince izin verilebilir. 

Tapulaştırma alanında ifraz işlemleri önce
likle sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ILHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 

Dağdaş'm önergesine katılmamaktadır. Öner-
ıgenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

93 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Derecelendirmenin ilânı : 
Madde 95. — Derecelendirme Komisyonu 

tarafından her parsel için tespit edilen dereceyi 
ve her derecenin öteki derecelerle olan denkliği
ni gösterir liste ve derecelendirme haritası veyTa 
derecelendirme plânı muhtarlık veya belediye
de herkesin görebileceği yere onbeş gün süre 
ile asılarak ilân olunur. Liste ve haritanın ilâ
nı ve ilândan indirilmesi bir tutanakla belgelen
dirilir. 

Liste ve haritanın ilân edildiği, ayrıca kö
yün veya belediyenin bağlı olduğu ilçe veya il 
merkezinde alışılmış araçlarla duyurulur. 

Derecelendirme liste ve haritasına, ilân ta
rihinden başlayarak yirmi gün içinde arazisi 
toplulaştırmaya konu olan çiftçilerin yazılı ola
rak. Derecelendirme Komisyonu Başkanlığına 
itiraz hakları vardır. Komisyon 'bu itirazları in
celer ve en geç onlbeş gün içinde karara bağlar. 
Karar ilgililere tebliğ olunur, ilgililer bu kara
ra, tebliğ tarihinden başlayarak onbeş gün için
de görevli mahkemede itiraz edebilirler. Mah
kemenin kararı kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ,Saym Bahri 
Dağdaş'm önergesi vardır. 

Madde 'üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok... 

Önergeyi okutuyorum. 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
nın 95 nci maddesinin ilişikteki şekilde değişti
rilmesini saygı ile arz ederim. 

Konya 
Bahri Dağdaş 
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Derecelendirmenin -kesinleşmesi : 
Madde 95. — Derecelendirme Komisyonu ta

rafından her- parsel için tespit edilen dereceyi 
ve her derecenin diğerleriyle muadeletini göste-
•rir liste, kroki ve cetveller arazi maliklerinin 
.gösterebilecekleri yerlere yirmi gün süreyle ası
larak ilân edilmekle beraber; durum, ilgililerin 
ikametgâh adreslerine ayrıca bildilir. Liste, kro
ki ve cetvellerin asılmak suretiyle ilân edildiği 
tutanakla tevsik edilir. 

İlgililer ilân tarihinden itibaren 30 gün için
de yazılı olarak komisyon başkanlığına itiraz 
edebilirler. Komisyon, bu- itirazları inceler ve 
cvereeeği kararı ilgililerin adreslerine bildirir. 

İtiraz üzerine komisyonca verilen kararı ka-. 
bul etmeyenler, kararın bildirilişi tarihinden iti
baren onibeş gün içinde yazılı olarak Tapulu 
Arazi Düzenleme Dairesine itiraz edebilirler. 
Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi bu itirazları 
Tarım Bakanlığına bildirir. Bakanlık .mahallin
de durumu inceletir ve kararını ilgililere tebliğ 
eder. 

Derecelendirme bu suretle kesinleşmiş olur. 
BAŞKAN — '.Sayın Dağdaş'm önergesine 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet l. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp alm-
ımaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul et
meyenler... Kabul -edilinemiştir. 

95 .nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplulaştırmada gözönünde tutulacak husus
lar : 

Madde 96. — Toplulaştırmada tahsisler aşa
ğıdaki esaslara göre yapılır : 

a) Toplulaştırma alanında hak sahibine 
kendi parsellerinin değerleri toplamına eşit de
ğerde ve mümkünse bir parsel halinde toprak 
tahsis edilir. Tahsis edilen toprağın gelirinin, 
toplulaştırma öncesinde hak sahibinin toprağın
dan elde ettiği gelirden az olmamasına dikkat 
edilir. 

Tahsis sırasında aile başkanına, eşi ve çocuk
larına ait topraklar, Devletçe verilmiş olsa da 

bir arada toplulaştırılır ve parsellerindeki de
ğerlerine göre hisseli olarak adlarına tescil olu
nur, 

b)' Toplulaştırma alanında ev, ahır, saman
lık, ağıl, ambar, kuyu ve arteziyen gibi tesisler 
bulunursa, yapılacak tahsiste, bu tesislerim bu
lunduğu yerdeki arazi imkân ölçüsünde hak 
sahiplerine verilir. 

Malsahibinin birden fazla .arazi parçası üze
rinde yukardaki fıkrada sayılan sabit tesisler 
bulunduğu takdirde malik, bu arazi parçaların
dan bini etrafında toplulaştırma istemek zorun
dadır. 

Bu bendin birinci fıkrasındaki sabit tesisle
rin tespiti, bu kanunun 94 ncü maddesinde ya-
ızılı derecelendirme ile birlikte yapılır. 

c) Tahsis edilen toprak değerinde eşitlik 
sağlanmıyorsa, fazla toprak alan, derecelendir
medeki değer üzerinden fazla kısım için borç
landırılır. Verilen toprağın değeri önceki top
rağın değerinden a,z ise aradaki fark toprak 
sahibine peşin olarak ödenir. 

d) (c) bendindeki borç]andırma ve ödem'e-
ye esas olan miktarlar, bu kanunun 99 ncu 
maddesinde yazılı rölöve Ölçümü neticesinde 
bulunan ve tescile esas olan yüzölçümü ve değer
ler nazarı dikkate alınarak saptanır. 

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde Sayın 
Bahri Dağdaş, Sayın Mustafa Fevzi Günigör ta
rafından verilmiş önergeler vardır. 

Madde üzerinde ıgörüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok.. 

Önergeleri okutuyorum. 

^Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 96 ncı maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ye teklif ederim. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Tapulu arazi düzenleme esasları „: 
Madde 96. — Tapulu arazi düzenlemesi aşa

ğıdaki esaslara göre yapılır : 
a) Düzenleme alanındaki her kişiye ait 

parsellerin toplamına eşit alan ye derecede ol
mak üzere bir veya bir kaç parsel halinde bir 
arada yeni arazi verilir. 

Bu mümkün olmadığı takdirde -o kişiye baş
ka derecelerden kendi parselleri derecelerine 
ımuadil genişlikte arazi verilir.. 
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b) Düzenleme alanında ev, ahır, samanlık, 
ağıl, ambar, hangar, artezyen kuyusu ve sera 
igibi sabit tesislerle münferit Zeytinlik, bağ, bah
çe ve benzeri alanlar bulunduğu takdirde yeni 
parsellemede, bunlar eski maliklerine bırakılır, 

c) Arazi maliklerinin tapulu arazi düzen
lendiril mesiyle ilgili istekleri imkânların mü
saadesi nispetinde yerine getirilir. 

ç) Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi tara
fından tespit edilecek en az parsel yüz ölçüsün
den küçük olan muhtelif şâhıslara ait parsell'e-
rin sulama,, drenaj ve yol imkânlarında'n fayda
lanabilmeleri için plânlama esasında bunların 
»bir arada olması gözönünde bulundurulur. 

(Millet \Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor-

ımu kanunu tasarısının 96 neı maddesinin (c) 
bendinin birinci cümlesinde yer alan «sağlan
mıyorsa» kelimesinin «sağlanamıyorsa» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
(Mustafa Fevzi'Güngör 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Dağdaş'm 
önerfgesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —' Hükümict ve Komisyon katıl
mıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kaibul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmemiş
tir. 

Sayın Mustafa Fevzi Güngör'ün önergesine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edime) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

maktadır. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Tadil şekli ile 96. ncı maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1'06 üzerinde Bahri Karakeçili ye iSa-
yın Müderrisoğlu tarafından evvelce verilmiş 
bulunan önerge geri alınmış bulunmaktadır. 
Bu sebeple Gen'el Kurulun ittihaz etmiş olduğu 
ıkarara göre okunup oylarınıza arz edilecektir. 

•106 ncı maddeyi okutuyorum. 
iSulama projesi alanı içinde kalan arazi ile 

ilgili işlemler : 
Madde 106. — Toprak ve tarım r'eformu böl

gesi olarak ilân edilen Devlet sulama projesi 
alanı içinde kalan toprakların ilân tarihindeki 
kamulaştırma karşılıkları bu kanundaki esasla
ra göre takdir edilir. Tespit edilen bu karşılık
lar, tapu Ve sicilinin (beyanlar hanesinde g-öste-
rilmek üzere tapu dairesine bildirilir. 

Baraj gölü, regülâtör, pompa istasyonu ve 
emsali sulama tesisleri ile birinci ve ikinci de
recedeki sulama Ve drenaj kanalları inşası için 
gerekli taşınmaz mallar, karşılıkları peşin öde
nerek kamulaştırıhr. Bu arazi sahiplerine ister^ 
lerse ve varsa sulama şebekeleri alanı içinde 
eski arazisine eşdeğerde toprak veudleıbilir. 
Üçüncü ve dördüncü derecedeki, kanalların in
şası için lüzumlu arazi bu kanunun 97 nci mad
desine göre karşılanır. 

Sulama projelerinin, etüt, plânlama ve uy
gulama safhalarında şelbeke içinde 'toplulaştır
ma ilke Ve şartlarına uygunluğunun sağlanma
sı için Devlet Su İşleri ve Topraksu Genel' Mü
dürlüğü birlikte çalışır. Bu kuruluşların bir
ilikte çalışmaları ile ilgili esaslar, gürev ve so
rumlulukları, bağlı bulundukları bakanlıkların 
mütalâaları alınmak suretiyle Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

İSulama şebekesi tamamlandıktan sonra, şe
beke içinde toprağı bulunanlara, 94 ve 96 ncı 
maddelerde gösterilen esaslara göre belirtilecek 
miktarda mümkün olduğu ölçüde topluca, eski 
arazisi eşdeğerinde toprak verilir. 

Verilen eşdeğerdeki toprak bu kanunun 28 
•nci maddesinde gösterilen miktarları geçtiği 
takdirde fazlası kamulaştırıhr. 

Verilen eşdeğerdeki toprağın bu kanunun 
54 ncü maddesinde gösterilen miktardan az ol
ması halinde, yeter toprak bulunduğu takdirde 
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,bu toprak 54 ncü -maddeclle gösterilen miktara I 
tamamlanır. Aradaki değer farkı için toprak 

: sahipleri bu kanundaki esaslara göre borçlan
dırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- . 
•mistir. 

Madde 109 üzerinde Mustafa Fevzi Güngör' 
ün önergesi vardır. 

;109 ncu maddeyi okutuyorum. 
Toprağın işletilmesi esasları : 
Madde 109. — Toprak vie Tarım Reformu 

bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama şebe
keleri içinde uygulanacak tarım şekilleri, nö-
ibetlemıeye girecek bitkiler, ekilecek ve yetişti
rilecek ürün türleri ile hayvan cins ve ırkları, | 
yetkili kuruluşların araştırma sonuçlarına da- I 
yamlarak Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca tavsiye edilir ve uygulama için 
ıgerekli teşvik tedbirleri alınır. 

Devlet sulama şebekesi alanı içinde toprağı 
(bulunan çiftçilerden bu tavsiyelere uymayan
lar bu kanunla öngörülen kredi ye benzieri teş
vik yardımlarından faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör'ün önergesini okutuyorum. ı 

«Milîe't Meclisi Başkanlığına! 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 109 ncu maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan «Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığınca tavsiye edilir.;»1 iba
resinin «Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığınca çiftçilere tavsiye edilir..:» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Istanibul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyo-. 
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. | 
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114 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kira ve ortakçılık sözleşmelerinin düzenlen

mesi : 
Madde 114. — Kira ve ortakçılık sözleşme

leri, bu kanun hükümlerine ve Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetme
lik ve tip sözleşme esaslarına uygun olarak ya
zılı şekilde düzenlenir. 

Yükardaki fıkra uyarınca düzenlenmemiş 
olan kiracılık ve ortakçılık sözleşmelerini ki
racı veya ortakçı, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren otuz gün içinde toprak sahi
bine bildirmek kaydı ile ilk hasat mevsimi so
nunda feshedebilir. Otuz günlük süne içinde ki
racı veya ortakçı mukaveleyi feshedeceğini top
rak sahibine bildirmediği takdirde mukavele, 
•bu kanuna ve ilgili yönetmelik ile tip sözleşme 
esaslarına göre yapılmış sayılır. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde ki
racının kiraladığı toprak ile varsa kendi top
raklarının toplamı, bu kanunun 28 nci madde
sinde gösterilen miktarı aşamaz. 

BAŞKAN — Madde 114 üzerinde Sayın 
'Bahri Dağdaş tarafından verilmiş önerge var
dır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. Önergeyi okutuyorum. 

ıSayın Dağdaş verdiğiniz önergede 114 tas
hih görmüş, 87 nci madde, matbaa harfleri ile 
87 tashih edilerek 114 olmuş, bir de alta madde 
88 diyor ilişikli. Acalba 88'le 114 aynı mıdır? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — 114'ü okuyu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş vermiş olduğu 
önergede yalnız 114 ncü madde olarak teklif 
'edilen kısmın okunmasını, m'adde 88'in sehven 
yazılmış olduğunu beyan etti. 

/Millet Meclisi Başkanlığına» 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

nın 114 ncü maddesinin ilişikteki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Kira sözleşmelerinde yer alacak hususlar : 
Madde 114. — Kira sözleşmelerinde aşağı

daki başlıca hususlar yer alır. 
a) Tarafların adı, soyadı ve ikametgâh ad

resleri, 
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b) 'Kiralanan arazi veya işletmenin yeri, 
genişliği, sınırları üzerindeki tesisler ve nitelik
ler, 

c) Yıllık kira ücreti, ödeme şekli ve za
manı, 

ç) Kiralamanın başlama tarihi ve süresi, 
•d) İşletmenin kullanılış şekli, 
e) ^Sözleşmenin uzatılma veya yenilenme 

esasları, 
f) (Sözleşmenin sona erme veya fesih şart

ları, 
ıg)i İşletmede yapılacak değişiklikler veya 

geliştirmelerle ilgili hükümler ve bunlarda ta
rafların yükümlülükleri, 

İl) (Mal sahibi ve kiracının uyacağı özel 
şartlar, 

ı) Yönetmelikte belirtilecek diğer ilgili 
hükümler.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ILHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
(Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş'm önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kahul etmeyenler... KaJbul edil
memiştir. 

114 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 nci maddeyi okutuyorum. 
Toprak sahibinin işleyemeyeceği hususlar : 
Mad.de 117. — Toprak sahibi : 
a) Kiracının, ortakçının veya bunların 

aileleri üyelerinin kendi işlerinde karşılıksız 
olarak çalışmasını, 

fb) İşletmeden elde edilen kiracı veya or
takçıya ait ürün payının o üründen aynî olarak 
kendisine veya kendi istediği şekilde ve istedi
ği yere satılmasını veya kendi tesislerinde işlen
mesini, 

ic) İşletmeye yahut kiracı veya ortakçı 
ailesine. gerekli ihtiyaç maddelerinin kendisin
den veya kendi göstereceği satış yerlerinden 
sağlanmasını, 

d)1 Borcun teminatı olarak gösterilen ürün
lerin paraya çevrilmesi hakkı saklı kalmak kay-

dıyle, yaptığı malî yardım karşılığının elde edi
lecek üründen aynî olarak verilmesini, 

Kiracılık veya ortakçılık sözleşmesine şart 
olarak koyamaz veya yapılmasını kiracı veya 
ortakçıdan isteyemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör tarafından verilmiş önerge var
dır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu Kanunu Tasarısının 117 nci maddesindeki : 
1. «Toprak sahibi» ibaresinin, «Toprak sa

hibi, aşağıdaki hususları kiracılık veya ortakçı
lık sözleşmesine şart olarak.koyamaz veya bun
ların yapılmasını kiracı veya ortakçıdan isteye
mez :» şeklinde değiştirilmesini, 

2. Son cümlenin tasarı metninden çıkarıl
masını, 

3. (d) bendinin sonuna virgül yerine nokta 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

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

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Filhal katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tadil şekli ile maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

118 nci maddeyi okutuyorum. 

Sözleşmenin süre bitiminden önce feshi : 
Madde 118. — Toprak sahibi, kira veya or

takçılık sözleşmesini : 
a) Kira bedelinin ödenmesinde veya ortak

lık payının verilmesinde mücbir sebepler dışın
da bir gecikme olmuşsa ve arazi sahibi tarafın 
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dan verilen otuz günlük ek süre içinde ele oden-
memişse veya mücbir sebeplerle de olsa devam
lı ödeme imkânsızlığı ortaya çıkmışsa, 

b) Kiracı veya ortakçı toprağın verimli şe
kilde işletilmesini tehlikeye sokmuş yahut kira
cının veya ortakçının savsaması yüzünden top
rağın kullanma kabiliyeti önemli derecede azal
mışsa, 

c) Kiracı veya, ortakçı, sahibinin muvafaka
ti olmaksızın toprağın tamamını veya bir kısmı
nı başkasına kiraya veya ortağa vermişse süre
si bitmeden feshedebilir. Ancak, infaz ilk hasat 
dönemi sonunda icra edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör tarafından verilmiş bir önerge 
vardır. Görüşmek isteyen sayın milletvekili? 
Yok. önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor- • 
mu Kanunu Tasarısının 11.8 nci maddesinin : 

1. Matlabmm «Toprak sahibinin süre biti
minden önce fesih hakkı:» şeklinde değiştirilme
sini, 

2. Birinci cümlesinin, «Toprak sahibi; aşağı
daki hallerde kira veya ortakçılık sözleşmesini, 
infaz ilk hasat dönemi sonunda icra edilmek üze
re, süre bitiminden önce feshedebilir:» şeklinde 
değiştirilmesini, 

3. (c) bendinden sonra gelen «süresi bitme
den feshedebilir. Ancak, infaz ilk hasat dönemi 
sonunda icra edilir.» ibaresinin tasarı metninden 
çıkarılmasını, 

Arz ve teklif ederim. I 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve I 

Sayın Hükümet katılıyor. Dikkate alınıp, alm- I 
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dik- I 
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, önergeye filhal katılıyor I 
musunuz ? I 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Filhal katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal katı
lıyor. Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

119 ncu maddeyi okutuyorum : 

Feshi bildirme ve sözleşmenin uzaması : 
Madde 119. — Taraflardan her biri süresinin 

bitmesinden en az altı ay önce sözleşmenin fes
hini diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Top
rak sahibi veya kiracı veya ortakçı feshi bildir
mediği takdirde sözleşme iki yıl süre ile aynı 
şartlarla uzamış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İrfan 
Baran tarafından verilmiş bir önerge vardır. 
Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın millet
vekili ? Yok. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 119 ncu maddesindeki 6 aylık fes
hi ihbar süresinin üç aya indirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, önergeye filhal katılıyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Filhal katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal katı
yor. Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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124 neii maddeyi okutuyorum : 
Süre bitiminden önce fesih : 
Madde 124. — Kiracı veya ortakçı, sözleşme

den doğan yükümlülüklerinin yerine getirilme
sini engelleyen, mücbir sebeplerin varlığı halin
de üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyle 
sözleşmeyi süresi bitmeden feshedebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör'ün önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor-

mu Kanunu Tasarısının 124 ncü maddesi matla-
bmm «Kiracı veya ortakçının, süre bitiminden 
önce sözleşmeyi fesih hakkı:» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? ' 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmaktadır, önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, önergeye filhal katılıyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Filhal katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal katı
lıyor. Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

127 nci maddeyi okutuyorum : 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira
cılık ve ortakçılıkla işletme yasağı : 

Madde 127. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde kiracılık veya ortakçılık yoluylc top
rak işletilemez. 

Bu yerlerde kiracılık veya ortakçılık suretiy
le işletildiği tespit edilen topraklar kamulaştı-
rılır. 

Ancak tamamen veya kısmen kamulaştırma
ya tabi toprak, kamulaştırma işlemleri tamam
lanıncaya kadar kiracılık veya ortakçılıkla işle
tilebilir. 

128 nci madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahri 

Dağdaş'm önergesi vardır. Sayın Bahri Karake
çili ve Sayın Baha Müderrisoğlu vermiş oldukla
rı önergeyi geri almışlardır. 

Sayın Bahri Dağdaş, madde üzerinde görüş
mek üzere buyurunuz. 

Tasarı açık oya arz edilecektir. Sayın millet
vekillerine duyururum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Gayet ustalıkla yerleştirilmiş iki tane hü
küm var : 

Bir taraftan, yukarıdan beri kiracılığın ve
cibeleri, kiracılığın esasları üzerinde önerge ve
rildi, önerge değiştirildi, öbür taraftan, tıpkı bi
zim Anayasamızın da bir maddesinde olduğu gi
bi; Anayasa Mahkemesinin verdiği karar kati
dir, şeklinde oluyor. 

Şimdi bir madde getiriliyor, 46 ncı maddeyi 
okuyorum : 

«Madde 46. — Toprak ve tarım reformu böl
gesi dışında yapılacak kamulaştırmalarda bu ka
nunla Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığına verilen görevleri, taşınmaz malların bu
lunduğu yerdeki, Toprak ve İskan Genel Mü
dürlüğü il örgütü yapar ve yürütür.» Bir mad
de... Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı hangi 
ilde isterse, isterse 67 ilde de toprak ve tarım 
reformu kamulaştırma işi, reform bölgesi ilân 
eder ve kamulaştırma işine girebilir. 

Bir diğer madde de, buraya 127 nci madde 
olarak getiriliyor. Burada da deniyor ki; «Re
form bölgelerinde kiracılık ve ortakçılık yapıla
maz» E, ne olacak? Ne yapacağız? Senin orada
ki reform çalışmalarının süresi kaç sene süre
cek? Biz aç mı duracağız? Bu topraklar boş mu 
duracak? Sonra, böyle bir 46, ncı madde getirir-
sen, bütün Türkiye'de kim arazisini kiraya ve
recek bir kişi bulur? Veyahut da kim cesaret 
eder de, gider birisinin arazisini kiraya alabi
lir? Büyük ölçüde verim düşecektir. Yani, yu
karıda kiracıların vecibelerini say, bir 46 ncı 
madde getir; bir de 127 nci madde getir; kira
cılığı, ortakçılığı ortadan kaldır. Ne zamana ka-
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dar? Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarının 
keyfi isteyinceye kadar. Bunun sonu ne olacak? 
Bunun sonunda, arazi işlenmeyecek. Ufak çift
çi, 50 - 100 - 150 dönüm arazisi olan çiftçiler, 
arazisini ortaklaşa veya kiraya vermek suretiy
le bu işi yapanlar büyük ölçüde geçim sıkıntı
sına düşecek ve bu suretle de verim düşecektir. 
Maddeler gayet sarihtir, bunun tefsirine hiç te 
lüzum yoktur. Sayıyor sayıyor, kiracılık ortak
çılık diyor. Ondan sonra da, hem reform böl
gesinde hem kiracılık ve ortakçılık istemem. 
Ondan sonra bir 46 ncı madde ile bütün Türki
ye'yi nerede ise reform bölgesi ilân edecek? 

Burada yazılıdır. O bakımdan tadil önerge
me iltifat etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen başka sayın milletvekili? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Ko
misyon Başkanı, sen de şu konuşmaları ciddiye 
mi alıyorsun? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Çok kısa Sayın Kaptan, 
çok kısa konuşacağım. 

Talbiî ki söylenilen sözler zabta geçiyor, 
yanlış anlamlara meydan veriliyor. Bu sebeple 
iSayın Başkan, çok kısaca arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Dilediğiniz 
kadar gönüsünüz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Efendim, bu kanunun baş
tan beri ifade ettiğimiz üzere, kiracılık ve or
takçılığı tarım reformu bölgelerinde kaldırdığı 
malûm ve burada okunan madde de onun gere
ğidir. 46 ncı madde, tarım reformu bölgelerin
de kamülaştırımaya taibi toprağı bulunan bir 
çiftçinin, reform bölgesi dışında da toprağı var
sa ve onun kamulaştırılmasını isterse, ona uy-
igulanacak (bir husustur. Yoksa, Sayın Dağdaş'm 
ıburada deıdiğî anlamda bir madde değildir. 

Binaenaleyh, biz 18 nci madde ile de, tem
liki tasarrufları dahi 3 yıl ile durdurmuşuzdur. 
Binaenaleyh, bu 46 ncı maddenin sureti katiye-
de toprak sahiplerini rencide edici, huzursuzlu

ğa düşürücü hiç bir hükmü yoktur. Bunu arz et
mek istedim. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurunuz efen

dim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Toprak ve Tarım reformu bölgesi dışında 

yapılacak kamulaştırmalarda bu kanunla Top
rak ve Tarım Reformu Bölge Başkanına verilen 
görevleri, taşınmaz malm bulunduğu yerdeki 
Toprak ve. İskân İşleri Genel Müdürlüğü il ör
gütü yapar ve yürütür. 

ıŞimdi burada sayın Komisyon Başkanının de
diği şey yok ki, yani bundan bu mânayı çıkar
mak için müneccim olmak lâzım, hakikaten 
velî olmak lâzım, başka bir hassaya mâlik ol
mak lâzım. Gayet sarih bu. Bunun mânası bu. 
Eğer Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı bir 
yerde yeniden' kamulaştırma, herhangi bir yer
de kamulaştırma arzu ederse, hemen gider ora
yı kamulaştırır. Bunun mânası bu. Eğer talebe-
derlerse, benim arazimi kamulaştır derlerse ki, 
Türkiye'de hiç kimse çıkmayacak gel benim ara
zimi kamulaştır diyen, çünkü herkes bunun 
karşısmdadır. Böyle bir maddeyi nereden istih
raç ediyoruz. Madde gayet sarih. Buraya gayet 
ustalıkla bu konmuş, kiracılık ortakçılık dur
sun diye. Öbür taraftan da, 127 nci maddeyle 
do bir hüküm getirilmiş, reform bölgelerinde 
de duracak diyor. Dolayısıyle Türkiye'de ortak
çılık, kiracılık duruyor. 46 ncı maddeyi bu şe
kilde, tekriri müzakere isteyin bu şekilde ya
pın, değiştirin, o anlamda olduğunu kabul ede
lim. Halbuki ne hakla kiracılık ve ortakçılığı 
reform bölgelerinde de kaldırıyorsun? Mecbur 
mudur? 15 000 liralık yıllık geliri olanlar içeri
sinden belki iki tane, ki kimse kaıbul etmeye
cek ya, ama biran için 5 - 10 tanesi çıktı, bir 
leşti bir iş görmek istedi, bir ortaklık kurmak 
istedi. Ortakçılık yasaktır diye nasıl hüküm ge-
tiriyorsun? Bu neyle bağdaşır? Bunun altında 
yatan felsefe de belli. Mesele bundan ibaret. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İrfan Baran, buyurun. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sayın üyeler; 
46 ncı maddenin mânasını anlamak için hiç 

müneccim olmaya lüzum yok. Sayın Dağdaş ga
liba hukukçu olmadığı için bu maddenin neye 
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taallûk ettiğini kestirememişler. 46 ncı madde, 
filhakika gerektiği ahvalde çeşitli yerlerde ka
mulaştırma için Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına yetlki veriyor; fakat orada kamulaş
tırma yapılması demek, o bölgenin toprak ve 
tarım reformu bölgesi olarak ilân edilmesi mâ
nasına gelmez. 

Bu sebeple de şimdi okunan şu 127 nci mad
de hükümleri, bölge ilân edilmediği için ora
larda uygulanmaz. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilen 
bölgelerde kiracılık ve ortakçılık yasağı koyu
yor bu madde; ama bu yasak fiilen bu iş yapıl
mayacak mânasında değil. Bizzat işletmeyerek 
ortakçıya ve kiracıya verenlerin arazilerini ka-
mulaştıracak örgüt. Fiilen arazi boş bırakılacak 
değil. Esasen bu evvelce kabul edilen madde
lerle de kabul edilmiş bulundu. 

Bu sebeple izah ettikleri şekilde arazinin boş 
bırakılması hali de mevzuubahsolmaz. Kamu
laştırma hükümleri içine girer. Eğer arazi sa
hipleri bundan kurtulmak isterse, o takdirde 
ortakçı ve kiracılık yoluyle arazisini kullan
maz. Bu suretle de reformun kapsamı dışında 
kalmış olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka görüşmek isteyen sa

yın milletvekili? Yok. 
Bayın Dağdaş'm önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 

127 nci maddesinin ilişikteki şekilde değiştiril
mesini >arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kiracılık ve ortakçılık sözleşmeleri : 
Madde 127. — Tarımda kiracılık ve ortak

çılık, bu kanun hükümlerine uygun olarak mal 
sahibiyle kiracı veya ortakçı arasında düzen
lenecek yazılı sözleşmelere göre yapılır. 

Sözleşme örnekleri Tarım Bakanlığınca ha
zırlanır. 

Yazılı sözleşmeye dayanmayan kiracılık ve 
ortakçılık anlaşmalarından doğacak ihtilâflarda 
örnek sözleşmeler esas alınır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sa

yın Dağdaş'm önergesine katılmamaktadır. 
Buyurun Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Benden evvel 

konuşan sözcü arkadaşım: Bu, bir mânaya gel-
meyelbilir, gelemez, ortakçılığın şu veya bu şe
kilde devam edeceği» şeklinde ifade de bulun
dular. 

Nasıl olur? Hükümet gayet sarih. Kiracılık 
yok diyor. 46 ncı maddede de kamulaştırma yet
kisi veriyor; ama reform bölgesi değil. Reform 
bölgesi olmayan bir yerde niye kamulaştırma 
yapacak? Sebep ne? 

İRFAN BARAN (Konya) — İsıtek olur. 
BAHRİ DAĞ-DAŞ (Devamla) — İstek kim

den gelecek? 
İRFAN BARAN (Konya) — Mülk sahibin

den. 
BAŞKAN — Madde müzakeresi bitti Sayın 

Dağdaş, önergenizi müemelen izah ediniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Mümkün 
değildir, yetki veriyor. Git, kamulaştır diyor. 
Mülk sahibinin böyle bir şeyi talebetmesi müm
kün değildir. 

Ortaya iki şık çıkar. Onu da izah etmek 
istemiyorum ben burada. İnşallah sayın sözcü
nün dediği gibi olsun da biz de hakikaten ya
nılmış olalım; ama hiç de öyle olmayacaktır. 

Önergeme iltifat ederseniz memnun olurum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş'm önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın 
Dağdaş önergelerini müemelen izah ettiler. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
(buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. , 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kira 
sözleşmesinin yapılabileceği haller : 

Madde 128. — Toprak ve Tarım Reformu 
uygulaması ile ilgili kamulaştırma işlemleri ta
mamlanan bölgelerde : 

a) Askerlik, tutukluluk, hükümlülük, uzun 
süren hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak 
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doİayıssıyİe toprağını doğrudan doğruya, işlete
meyenler bu durumları devam ettiği sürece, 

Ib) Velayet veya vesayet altındaki küçük
ler rüştlerini kazanıneaya kadar, 

e) Çalışamayacaik kadar yaşlı olanlar sü
rekli olarak, 

el) ıBul kadınlar, evli olmayan kız çocukla
rı, medenî durumlarında bir değişiklik olma
dığı ve topraklarını bizat işletemedikleri sü
rece, 

e) Başkaca haklı bir özünü olanlar bu 
özürleri devam ettiği sürece, 

f) Meslek, sanat ve görevlerinin icalbı ola
rak ikamet/gâlhlarmın başka ilde bulunması ne
deniyle sahibi oldukları toprağı doğrudan doğ
ruya • işlemeyen veya işletemeyenler Türkiye'-
delki toplam arazileri bu kanunun 54 ncü mad
desinde ıgiölsterilen miktarların yarısını .geçme-
mek kaydı ile, 

,g) Çalışmak üzere yurt dışına giden ve Tür
kiye'deki toplam arazileri bu kanunun 54 ncü 
maddesinde gösterilen miktarları geçmeyen iş
çiler, çalışmak için Türkiye'den ilk ayrıldık
ları tarihten başlamak üzere, gittikleri ülkede 
ıçalıştikları sürece en çok beş yıl, sahibi olduk
ları toprakları kiraya veresbilirler. Halen yurt 
•dışında çalışan işçiler için beş yıllıik süre bu 
'kanunun neşri tarihinden başlar. 

h) Arazi sahibi bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri Türkiye'deki toplam ara
zileri bu kanunun 28 nci maddesinde gösteri
len miktarları 'geçmemek üzere, görev süreleri 
sonuna kadar topraklarını kiraya vermek sure
tiyle işletebilirler. 

Ancak, kiracılı'k yoluyle toprağın işletilebil
mesi için yukardaki bentlerde yazılı durumları 
tevsik eden belgelerin Toprak ve Tarım Refor
mu Öngütünce kabul edilmesi şarttır. 

İkinci fıkrada yazılı belgeleri vermeye ve 
onaylamaya yetkili makamlarla, belgelerin ve
rilmesine ait diğer esaslar Toprak ve Tarım 
Reformu -Müsteşarlığınca çıkarılacak .bir yönet
melikte gösterilir. 

Yukardaki hallerde kira sözleşmesi süresi 
dört yıldan kısa, olabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İrfan 
Baran ve sayın Komisyonca verilmiş önerge
ler Vardır. 

Görlüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. 
(Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı

nın 128 nci maddesinin başlığı ile metni içinde: 
gerekçesi konusunda bulunacağım beyandan 
sonra; kira sözleşmesi ibaresinden sonra (ya
hut ortaklık sözleşmesi) ibaresinin de eklenme
sini; ayrıca (f) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
• İrfan (Baran 

ıMadde 128.— (f bendi). 
f) Meslek,, sanat ve görevlerinin icabı, sa

hibi oklukları toprağı doğrudan doğruya işle
meyen veya işletemeyenler; Türkiye'deki top
lam arazileri bu kanunun 54 ncü maddesinde 
gösterilen miktarların aşmayan kısmını; 

BAŞKAN — Komisyonca.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, biz İrfan 
İBaran'm öncrigesini dikkate alarak bu önergeyi 
verdik. 

BAŞKAN — Sizin önergenizi de okutalım 
efendim. 

Komisyonun önergesini okutuyorum. 
Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira 

ve ortakçılık sözleşmesinin yapılabileceği hal
ler; 

Madde 128. — Toprak ve tarım reformunun 
uygulanmasiyle ilgili kamulaştırma işlemleri 
tamamlanan bölgelerde, aşağıdaki bentlerde ya
zılı olan kişiler topraklarını kiraya veya orta
ğa vermek suretiyle işletebilirler: 

a) Askerlik, tutukluluk, hükümlülük, uzun 
süren hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak 
dolayiisiyle toprağını doğrudan doğruya işlete
meyenler bu durumları devam ettiği sürece, 

b) Velayet ve vesayet altındaki küçükler,, 
rüştlerini kazanıneaya kadar,, 

c) Çalışamayacak kadar yaşlı olanlar sü
rekli olarak, 

d) Dul kadınlar, evli olmayan kız çocukla
rı medenî durumlarında bir değişiklik olmadığı 
ve topraklarını bizzat işletemedikleri sürece, 

e) Baş'kaca haklı bir özürti olanlar bu özür
leri devam ettiği sürece, 

^ 6 3 4 - ^ 
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f) Meslek, sanat ve görevlerinin ieaıbı ola
rak ikametıgâıhlarmın başka ilde bulunması ne
deniyle salhilbi oldukları toprağı doğrudan doğ
ruya işlemeyen veya işletemeyenler, Türkiye'de
ki toplam arazileri bu kanuna ekli 3 ve 4 nu
maralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tab
loya göre bulunan miktarların yarısını geçme
mek kaydı ile, 

g) Çalışmak üzere yurt dışına giden ve Tür
kiye'deki toplam arazileri bu kanuna ekli 3 ve 
4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numa
ralı tabloya göre bulunan miktarları geçmeyen 
işçiler, çalışmak için Türkiye'den ilk ayrıldık
ları tarihten başlamak üzere, gittikleri ülkede 
çalıştıkları sürece en çok beş yıl ımüddetle, 

ıh) Arazi sahibi 'bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Türkiye'deki toplam ara
zilerini, bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tab
lolarda gösterilen veya .5 numaralı tabloya gö
re bulunan miktarları geçmemek üzere görev 
süreleri sonuna kadar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt 
dışında bulunan işçiler hakkında Og) bendinde 
öngörülen beş yıllık süre bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Bu madeye göre kiracılık veya ortakçılık yo-
luyle toprağın işletilelbilmesi için yukarıdaki 
bentlerde yazılı durumları tevsik eden belgele
rin Toprak ve Tarım Reformu Örgütünce kalbul 
edilmesi sarftır. 

Üçüncü fıkrada yazılı belgeleri vermeye ve 
onaylamaya yetkili makamlarla belgelerin veril
mesine ait diğer esaslar Toprak ve Tarım Re
formu (Müsteşarlığınca çıkarılaoak bir yönetme
likte ,gösterilir. 

Yukarıdaki hallerde kira ve ortakçılık söz
leşmesi süresi dört yıldan kısa olabilir. 

BAŞKAN — ıSaym İrfan Baran yeni tedvin 
muvacehesinde önergenizi geri alıyor musunuz? 

İRFAN BARAN (Konya) — Benim öner
gemin 1 nci kısmını Komisyon metninde kabul 
etmiştir. 2 nci bendini de yukarıdaki müzake
relerde reddettiler, onunla birlikte ısrar etmi
yorum geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baran Komisyonun tek
lifi muvacehesinde kısmen önergesinin kabul 
edilmiş olduğu gerekçesi ile önergesini geriye 
almış bulunuyorlar. 

Sayın Hükümet, Komisyonca verilen önerge
ye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tâdil şekli ile 128 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 131 üzerinde Sayın İrfan Baran tara
fından verilmiş bulunan önerge bilâhara geri 
alınmıştır, bu sebeple Genel Kurulun ittihaz et
miş olduğu karara göre okunarak oylarınıza arz 
edilecektir. 

Onbirinci bölüm 

Mera, yaylak ve kışlaklar 
Tanım : 
Madde 131. — Bir veya birkaç köy veya bel

deye münferiden veya müştereken • 
a) Hayvanlarını otlatmaları ve otundan ya

rarlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri 
bu amaçla kullanılagelen araziye «mera1», 

b) Hayvanları ile birlikte yaz mevsimini 
geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları ve otun
dan yararlanmaları için tahsis edilen veya öte
den beri bu amaçla kullanılagelen araziye «yay
lak», 

e) Hayvanlarını kış mevsiminde barındır
maları ve otundan yararlanmaları için tahsis 
edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen 
araziye «kışlak», 

Denir. 
Umuma ait çayır ve otlakların kullanılmasın

da ve yararlanılmasında da meralara ilişkin hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mera, yaylak ve'kışlak olarak tahsis edilecek 
yerler : 

Madde 133. — Köyler veya beldeler halkına 
tespit edilecek ihtiyaca göre : 

a) Eskiden beri mera, yaylak ve kışlak ola
rak terk edilen yerlerle bir tahsis kararı uyarın
ca aynı amaçla köy veya belde halkına bırakılan 
yerler, 

b) Bu kanuna göre Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı emrine geçen araziden mera, 
yaylak ve kışlak olarak yararlanılabilecek yer
ler, 
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Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilir, 
c) Köy, köyler veya beldeler tüzel kişilik

leri adına tapulu olan mera, yaylak ve kışlaklar 
kamulaştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör'ün önergesi vardır. Konuşmak is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 133 ncü maddesinin, 
1. Birinci cümlesinin «Köyler veya belde

ler halkına tespit edilecek ihtiyaca göre aşağı
daki yerler mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis 
edilir :i» şeklinde değiştirilmesini, 

2. (b)bendinden sonra gelen, «Mera, yay
lak ve kışlak olarak tahis edilir.» ibaresinin ta
sarı metninden çıkarılmasını, 

3. (c) bendinin tasarı metninden çıkarılma
sını, 

Arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?... 
(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. , Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne)—Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Tâ
dil şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 135 ile önergeler Komisyonca geri 
alınmıştır. Bu sebeple dağıtılan metni değil Ko
misyonun yeniden maddeyi geri almış bulunma
sı hasebiyle yeniden 135 nci maddeyi tedvin et
miştir, onu okutup onun üzerinde müzakere aça
cağım. 

İdarî makam ve idarî yargı mercilerindeki 
dosyaların devri : 

Madde 135. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinin ilânını müteakip bir ay içinde tespit 
ve tahsis işleriyle görevli idarî makamların elin
deki dosyalar ile idarî yargı mercilerindeki mera, 
yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklara ait 
bütün dosyalar bu kanundaki hükümlere göre 
işlem yapılmak üzere bu kanunla kurulan yeni 
tespit ve tahsis makamlarına devredilir. Yeni 
tespit ve tahsis makamları kendilerine devredi
len dosyaları en kısa zamanda karara bağlar
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 145 Komisyonca geri alınmış idi. 
Madde 145 numarası 140 ncı madde olarak ted
vin edilecektir değil mi Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 145 nci maddenin madde numa
rasının 140 olması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Evvelâ madde numarasını oylamış bulunuyo
ruz, şimdi 140 ncı maddenin metnini okutalım. 

Mera, yaylak ve kışlak kütüğü. 

Madde 145. — Tapu sicil muhafızlıkları ve
ya memurluklarınca bölge itibariyle mera, yay
lak ve kışlakların kaydı için ayrı bir kütük dü
zenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlak, hangi koy veya bel
de halkı için tahsis edilmişse, o köy veya belde
nin sınırları içinde bulunduğu il veya ilçe tapu 
sicil muhafızlığı veya memurluğunca tutulan 
kütüğe kaydolunur. 

Mera, yaylak ve kışlak, birden fazla il veya 
ilçenin sınırlarına giriyorsa, büyük kısmın bu
lunduğu yerin kütüğüne kaydedilir. 

Bu kütüğe kaydolunacak hususlar, Köy İş
leri Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görüşü alınarak, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge 
yoktur. . Bu sebeple oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 149 üzerinde Sayın Bahri Karakeçili 
ve Sayın Baha Müderrisoğlu tarafından veril-
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miş bulunan önerge geri alınmıştır. Okunarak 
oylarınıza arz edilecektir. 

Yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hak
kı : 

Madde 149. — Köy veya beldede çiftçilikle 
geçinmek üzere sonradan yerleşenler ile yeni 
aile kuranlara; bakım, koruma ve ıslah sonucu 
mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve barındırma' 
gücünün artması veya yararlananların sayısının 
azalması halinde, yerleşme veya aile kurma ta
rihleri gözönünde tutularak, köy veya belediye
nin mera, yaylak ve kışlağından yararlanma 
hakkı tanınabilir. 

Bu hakkın tanınması ile ilgili esaslar yönet
melikte düzenlenir. 

BAŞKAN —• Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İnşaat yasağı : 
•Madde 155. — Mera, yaylak ve kışlaklarda 

kullanma amacına uygun yapı ve tesisler ile 
umumun istifadesine arz olunmuş yapıların dı
şında, ev, ahır, ağıl ve benzeri inşaat yapıla
maz. 

Mera, yaylak ve kışlaklarda Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının izni alınmak sure
tiyle, süreklilik arz etmceyn barınaklar ve ağıl
lar yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Baha 
Müderrisoğlu ve Sayın Bahri Karakeçili ve Sa
yın Mustafa Fevzi Güngör tarafından önergeler 
verilmiştir. Sayın Baha Müderrisoğlu ve Sayın 
Bahri Karakeçili önergelerini geri almışlardır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
milletvekili 1. Yok. Sayın Mustafa Fevzi Gün
gör'ün önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının 155 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İnşaat yasağı : 
Madde 155. — Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığının izni alınmak suretiyle mera, 
yaylak ve kışlaklarda kullanma amacına uygun 
yapı ve tesisler, umumun istifadesine arz edile
cek yapılar ve süreklilik göstermeyen barınak ve 
ağıllar yapılabilir. Bunların dışında ev, ahır, ağıl 
ve benzeri inşaat yapılamaz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne)—Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet«... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
ması hususunu kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne)—Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Tâ

dil şekli ile 155 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 159; evvelce Sayın Bahri Karakeçili 
ve Sayın Baha Müderrisoğlu tarafından verilmiş 
bulunan önerge geri alındığı cihetle okunarak 
oylarınıza arz edilecektir. 

Millî parklar : 
Madde 159. — Mera, yaylak ve kışlaklardaki 

bitki örtüsünü tespit etmek ve korunması ile 
zenginleştirilmesini sağlamak için, belirli bölge
lerde ve sınırlı alanlarda olmak üzere, toprak ve 
tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının, toprak ve tarım refor
mu bölgeleri dışında Tarım Bakanlığının, or
manlık bölgelerde Orman Bakanlığının önerisi 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile millî parklar ku
rulabilir. 

Bunların kurulması, korunması ve yönetimi 
toprak ve tarım reformu bölgeleri içinde ve dı
şında Tarım Bakanlığınca, ormanlık bölgelerde 
Orman Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmaz
lıklar : 

Madde 160. — Bu kanunun mera, yaylak ve 
kışlaklarla ilişkin hükümlerinin uygulanması ile 
ilgili uyuşmazlıklar toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde doğrudan doğruya görevli mahke
mede, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında 
görevli adliye mahkemesinde çözülür. 

Uyuşmazlıkların çözümünde sözlü yargılama 
usulü uygulanır. Değeri beşbin liraya kadar 
olan uyuşmazlıklarda mahkemenin kararı kesin
dir. 
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5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi 
hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKA N— Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor-

mu kanunu tasarısının 160 ncı maddesinin birin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlık
lar : 

Madde 160. .Fıkra 1 — Bu kanunun mera, yay
lak ve kışlaklara ilişkin hükümlerinin uygulan
ması ile ilgili uyuşmaızlıklar, To,praik ve Tarım 
Reformu bölgelerinde doğrudan doğruya görev
li mahkemede, Toprak ve Tarım Reformu böl
geleri dışında görevli adliye, mahkemesinde, bu 
kanuna göre çözülür. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güın/götf 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Hükümet ve Komisyon katılı
yor. önerg'enin dikkaite alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkaite alın
masını kabul edenler.. Kalbıü .etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon önergeye katıldığına göre filhal 
de katılıyor demektir. 

Tadil şekliyle önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

145 nci madde 140 olduğuna göre, diğer mad
de numaralarının buna göre tashihi hususunu 
-oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kalbul 
etmeyenler.. Kafbul edilmiştir. 

ONfKiNCi BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU UYUŞMAZ
LIKLARININ ÇÖZÜLMESİ 

'Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu : 

Madde l'Öl. — Toprak ve Tarım Reformu 
(bölgelerinde hu kanunun uygulamasından doğan 

veya bu kanunun kapsamına giren uyuşmazlık
lar önce Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık 
Komisyonunda incelenir. 

Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu, biri hukuk fakültesi mezunu, diğeri 
ziraat yüksek mühendisi olmak üzere Toprak ve 
Tarım Reformu MJüslteşarlığınea görevlendiri
len üç kişiden oluşur Komisyon balkanı görev
lendirilen üyeler arasından Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu bölgesinde bir
den çok Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık 
Komisyonu kurulabileceği gibi aynı Toprak ve 
Tanım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu 'birden 
çok toprak ve tarım reformu bölgesi için görev
lendirilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili ile Sayın Mü-
derrisoğlu tarafından verilmiş bulunan önerge 
geri alındığı cihetle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.. 

Görevli mahkeme : 

Madde 1164. — Toprak ve tarım reformu böl
gelerinde, bu kanunun ve ilgili diğer kanunların 
uygulanmasından doğan adlî ve idarî yangıya 
ilişkin her türlü uyuşmazlıklar, o bölgede faa
liyette bulunan tapulama mahkemelerinde bu 
kanun hükümlerine göre çözülür. 

Toprak ve tarım reformu ilân edilen bölıge-
gede, henüz tapulama mahkemesi kurulmamış 
ise, 7İ66 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngö
rülen nitelikteki hâkimler abasından atama yapı
larak o bölgede ve öncelikle bu mahkemeler ku
rulur. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki ta
pulama işleri tamamlanmış olsa bile bu kanu
nun uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkların çö
zülmesine kadar tapulama mahkemelerinin' gö
rev süreleri uzaJtılabilir veya faaliyeti sona er
miş bölgelerde yeniden bu mahkemeler kurula
bilir; 

Gerektiğinde toprak ve tarım reformu böl
gelerindeki il veya ilçe*asliye hu'ku'k mahkeme
sine bu görev verilebilir. 

BAŞKAN — 164 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

(Sayın İrfan Baran tarafından verilmiş öner
ge vardır /okutuyorum. 
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Millet Meclisti Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının 
1104 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının gerekçesini 
izahtan sonra aaşağıdaki şekilde, ilâveyle de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim, 

Konya 
İrfan Baran 

•benim kazamda binlerce dava reddolunnıuş, 
sahipleri mağdur olmuştur. 

Şimdi Temyiz Mahkemesinin, içtihatları da 
'bunda mütemadiyen değişmiştir. Bir zaman sırf 
Hazinenin husumetini kabul eylemiştir, aradan 
zaman geçmiştir, içtihadını değiştirmiştir ve bu 
Umum Müdürlük beş ayrı bakanlığa zaman için
de vatandaşlar nereye dâva edeceğini şaşırır ol
muşlardır. Köy İşleri Bakanlığına bağlanır, kâh 
Tarım Bakanlığına bağlanır, kâh başka bir yere, 
her seferinde de hasmın ayrı olması gerekir. 

Biz burada, madde metninde sarahat yok, 
böyle hatalar tekerrür etmesin, herkes tered
dütten kurtulsun diye bu kanunun uygulanma
sında husumet, mantığa uygun olarak, kendileri 
de zâten kalbıü ediyor, Toprak ve. Tarım Refor
mu Müsteşarlığına tevcih edilir diye bir fıkra 
ekledik. Hayır diyor Komisyon, lüzum yok, za
ten 'bu böyle olur, 'böyle anlaşılır. E, kendileri 
böyle anlıyor ama tatbikattan misal verdim, 
hukukçu arkadaşlar da şahadet ederler, Türki
ye'deki tatbikatda böyle olmamıştır. Yarın da 
(böyle olabilir. Ne mahzuru var böyle bir cümle
nin vuzuh temini için bulunmasında bilmiyo
rum. Takdir Yüce Heyetinizindir; kabulünü ri
ca ederim. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baran'm önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın Ba
ran önergesini kısaca izah ettiler. Dikkate alınıp 
lalııimaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Merkez Koordinasyon Kurulu : 
Madde 184. — Merkez Koordinasyon Kuru

lu, toprak ve tarım reformu plân ve proigramının 
uygulanması ile ilgili ortak tedbirleri almakla 
görevli bir danışma organıdır. Başbakan veya 
yetkili Devlet Bakanının çağrısı üzerine toplana
cak olan bir kurula, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarı ve kendi örgütünden göstereceği kim
selerle Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Ba
kanlığı; Ticaret. Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı müste
şarları, Tapu ve Kadastro, Devlet Su İşleri, Ha
rita ve T. C. Ziraat. Bankası Genel müdürleri 
katılırlar. Gerekli görülen hallerde diğer bakan-

Madde 164. — (il nci fıkra) 
Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, bu 

kanunun ve ilgili diğer kanunların uygulanma
sından doğan adlî ve idarî yargıya ilişkin her 
türlü anlaşmazlıklar, o bölgede faaliyette bulu
nan tapulama mahkemelerinde bu kanun hüküm
lerine göre çözülür. Husumet yalnızca Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığına yöneltilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim % 

ÖEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz. 

İRFAN BARAN (Konya) — Söz istiyorum 
Bayın Başkan* 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Çünkü 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyonların da bazan gerekçesiz ıs
rarları oluyor. Bu teknik bir husustur ki, tat
bikatta yaşadığımız ve bildiğimiz binlerce mi-
sallik hataların bu kanun dolayısıyle de tekrar
lanması suretiyle hem âmme idaresinin, hem de 
vatandaşların mağdur olmamaası için bir teklif
te bulundum. Mesele şu : 

Halihazırda tatbik edilmekte olan çiftçiyi Top
raklandırma Kanununda da. ihtilâf halinde lnısaı-
metin kime teveccüh edeceğine dair bir hüküm 
yok. Topraklar Hazine namına tescil edildiği 
için, hukuk mantığına uygun olarak vatandaşlar, 
vekiller Hazineyi hasım gösterirler. Dâva se
nelerce sürer, Temyiz Mahkemesine gider; Tem
yiz Mahkemesi husumet yanlış tevcih edilmiş
tir, Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü
nün bağlı bulunduğu bakanlığın dâva edilmesi 
'gerekirdi diye davayı bozar. Vatandaş bu sefer 
usulüne uygun olarak dâva açar, o zaman da 
aradan geçen sürede müracaat müddeti geçmiş
tir diye dâvası reddolunur ve bu yüzden Tür
kiye'de, rakamını ben tespit edemedim ama sırf 
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ılık ve kamu kuruluşlarının temsilcileri de üye 
•olarak kurula çağrılabilirler. 

Kurula, Başbakan veya yetkili Devlet Ba
kanı başkanlık eder. Kurulun çalışma esasları 
ve gündemi Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca düzenlenir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde evvelce veril
miş olan önerge geri alınmış bulunmaktadır. Bu 
sebeple maddeyi müzakeresiz olarak oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyen
ler'.. Kaibul edilmiştir. 

Madde 1®8 Komisyonca geri alınmıştır. Ye
niden liretin tanzim edilerek Başkanlığa vcril-
iiniş bulunduğu cihetle yeni. metin üzerinde mü
zakere açıyorum. Ve yeni metni okutuyorum. 

İşbirliğinin sağlanması : 

Madde 188. — Toprak ve Tarım Reformunun 
plânlanma ve uygulanmasında bütün kamu ku
ruluşları kendi •konularında isitenecek işleri ön
celikle yapmak yüküm ve. zorunluluğunda di rl-
lar. 

Valiler, toprak ve tarım reformunun plan
lanması ve uygulamasını kolaylaştıracak ted
birleri alır ve ilgili birimler arasında gerekli 
Işjbirliğıi ve koordinasyonu sağlar. 

BAŞıKAN T - Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
mıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Kaibul etme
yenler.. Kaibul edilin iştir.. 

Sözleşme ile çalıştırma : 
Madde Î9Ö. — Müsteşarlık, Genel Sekreter

lik, Genel Müdürlük, Bölge Başkanlığı, Daire 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Danışmanlık, 
Uzmanlık ve Uzman Yardımcılığı gaibi görevler
de sözleşmeli olarak personel çalıştırılabilir. 
Bunlardan Devlet memurları ile diğer kamu gö
revlileri aylıksız izinli sayılırlar. Bunların me
murlukları ile ilişkileri ve her türlü hak ve yü
kümlülükleri delvam eder. Bu gibilerin izinli ol
dukları süre, genel hükümler eeriçeivesiude kade
me ilerlemesinde ve derece yükselmesinde de
ğerlendirilir. Emekli kesenek ve karşılıkları il
gililer taraifm'dan ödenmek şartıyle, bu süreler 
fiilî hizmet olarak emeklilik mükteseplerinde 
hesaba katılır. Bu memurlara aylıksız izinli ola
rak çalışmalarından dolayı mecburî hizmet yük
lenemez. • 

Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin mik
tarı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 

teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tes
pit olunur. Sözleşmeli olarak ealştırılacak öğre
tim üyelerinin aylık, tazminat ve diğer malî hak
larına halel gelmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili i . Yok. Sayın Mustafa 
Fevzi Güngör'ün önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor

mu kanunu tasarısının J90 ncı maddesine aşağı
daki hükmün ikinci fıkra olarak ilâvesini ve 
3 ncü fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

'Sözleşmeli ve geçici yevmiyeli personel ça
lıştırma : 

Madde 190. — Fıkra 2 :Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı gerektiğinde geçici yevmi
yeli personel çalıştırabilir. 

Fıkra 3. —• Sözleşmeli ve geçici yevmiyeli 
peraonele ödenecek ücretlerin miktarı, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur. 
^Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim, üyele
rinin aylık, tazminat ve diğer malî haklarına ha
lel gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN' —• Komisyon ve Hükümet önerige-

ye katılmaktadır. Önergenin dikkate alınılıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Kaibul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kaibul 
edilmişti ı\. 

Fillhal katılıyor musunuz efendim?. 
GEOİıOİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) —Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon fillhal katılmaktadır. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kaibul edil
miştir. 

1!91 ne i maddeyi'okutuyorum efendim. 
l\öy tarım. Önderleri : 
Madde 1'9İ1. —• Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde, tarımsal verimin artırılması, doğal 
kaynakların en elverişli tarzda işletilip 'korun
ması ile ilgili t e (Hürleri ve bunların uygulan-
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masını çiftçiye sürekli biçimde göstermek ve 
öğretmek üzere köy tarım önderleri görevlen-
diıtüLeSblia". Toprak ve Tanın Reformu Kooperatifi 
kumlan yerlerde, kooperatif müdürü tarım ön
derliği görevini de yapar. Köy tarım önderleri
min nitelikleri, çalışma şekil ve esasları Tarım 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetme
likte düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili ve Sayın Mü-
derrisoğlu tarafından verilen önerige geri alın
dığı cihetle maddeyi oylarnıza arz ediyorum. 

Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

'201 nci maddeyi okuituyorum efendim. 

OİTOÖKDOTCÜ 'BÖfcÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

Toprak; ve Tarım Reformu Fonu : 

Madde 201. — Toprak ve tarım reformu hiz
metlerinin yürütülmesi için yapılacak her tür
lü ödemeleri karşılamak üzere Toprak ve Tarım 
Reformu Fonu adı ile bir fon kurulur. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonu aşağıdaki 
kaynaklardan oluşur : 

a) Genel bütçeye her yıl konulacak ödenek
le!', 

b) Arazi Vengisi yıllık gelirinin yüzde yir
misi, 

e)' 58 nci maddeye göre yapılacak ödeme
ler, 

d)' Bu kanunda Toprak ve Tarım Reformu 
Fonuna aktarılacağı yazılı paralar, 

e)' Dış yardımlar, 
f) Her türlü bağışlar, 
ıg) Dışarıya yapılacak her türlü hizmet kar

şılıkları, 
İh) Çeşitli gelirler, 
i)' Fondan açılacak kredilerin tahsil olunan 

taksit ve faizleri, 

j); Eğitim merkezleri ve. kurslarda eğitim 
amaeıyle yapılan temrinler sonunda imal ve is
tihsal olunan mamul ve mahsullerin satışından 
elde edilen melblâğlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, görüşmek iste
yen sayın milletvekili t . Yok. Maddo üzerinde* 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

* Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Refor
mu kanunu tasarısının 201 nci maddesinin (i) 
'bendinin sonundaki «Melblâğlar» kelimesinin 
«Gelirler» olarak değiştirilmesini ve (>g) bendi
nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
M. Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
d i m i . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önenge-
ye katılmaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kalbul edenler.. Kabul etmeyenle]'... Kabul 
edilmiştiı*, 

Konıisyon fillhal katılıyor mu efendim.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) —Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon f ithal katılmaktadır. 
(g) bendi çıkmış olduğuna göre harflerin 

teselsülünün temini hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir.. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmişitir.. 

202 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Fondan karşılanan giderler i 

Madde 202. — Toprak ve Tarım Reformu 
Fonundan aşağıdaki giderler ve krediler karşı
lanır i 

a)' Kamulaştırma ve satınalma bedelleri ile 
taksitleri, faizleri ve diğer giderler, 

b)' Kuruluş, işletme, donatım, canlı - can
sız, demirbaş, destek kredileri ve diğer krediler, 

c> Toprak ve tarım reformunun ge.rektir
diği yatırımların karşılıkları, 

d) Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif
leri kurucu ortaklarını sermayeye katılma pay
larının yüzde yirmi beşi ve bu kanunun 82 nci 
maddesine göre yapılacak yardımlar, 
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e ) Motorin ve motorsuz araç giderleri da
hil toprak ve tarım reformu ile ilgili cari gider
ler, 

f) 'Bankalarca toprak ve tarım reformu 
'bölgelerindeki çiftçilere verilecek kredilerin 
faiz miktarının belirli bir oranının fondan karşı
lanması ile ilgili giderler, 

ıg)1 Eğitim merkezleri • ile kuralarda yapıla
cak temrin çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler, 

h)' Arazisi kamulaştırılan kimselerin 216 ncı 
madde hükümlerine güre makine, alet ve 'ekip
manlarının satmalınnıa karşılıkları, 

i ) 41753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uyulamasından doğup kesinleşen mah
keme ilâmlarına dayalı borçlar, 

'j) Mera, yaylak ve kışlakların ıslattı bakım 
ve ereViştirilm eleri ve sınırlarının tespiti ile ilgili 
'giderler. 

Ancak, c?eeici veya sözleşmeli olarak çalıştı
rılanlar dışındaki personelin aylık ve ücretleri 
[bu fondan ödenemez. Bu kanunun 196, 197, 199 ve 
2C0 ncü maddelerindeki harcamalar fondan kar
şılanır. 

BAŞKAN — 202 nci madde üzerinde Sayın 
Bahri Karakeçili Saym Müderrisoğlu tarafın
dan verilmiş bulunan önerge geriye alındığı1 ci
hetle G-enel Kurulun ittihaz etmiş olduğu kara
ra göre maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kaibuî 
edil mistir. 

2Ö3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Fonun yönetim ve denetimi : 

Madde 203. — Toprak ve Tarım Reformu 
Fonunun yönetimi ile Toprak ve Tarım Refor1-
mu Müsteşarlığı görevlidir. 

Fonun yönetimi, kullanılması, yapılacak har
camaların nitelik ve ayrıntıları, kredilerin mik
tarları, faiz oranları, süre ve şartları, hesapların 
tutulması esasları ve fonla ilgili olarak T. C. Zi
raat Bankasınce yürütülecek işlemler ve diğer 
hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca Maliye Bakanlığının ve T. C. Zi
raat Bankasının görüşleri alınarak çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir. 

Fonun hesap dönemi bütçe yılıdır. 
Fonun (hesapları ve yıllık bilançosu 4168 sayı

lı Kanuna .güre Başlb ak anlık Yüksek Denetleme 
Kurulunca denetlenir. 
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Toprak: ve Tarım Reformu Fonundan yapı
lacak harcamalar ve işlemler 1Ö5I0 sayılı Muttıa-
seibei Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay 
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunlarına tabi değildir. 

ıBAŞKAN —• Madde üzerinde evvelce veril
miş bulunan önergeler geri alındığı cihetle 
maddeyi doğrudan doğruya oylarınıza arız edi
yorum. 

Kalbul edenler ..Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, salonda ekseriyet yoktur. (De
mokratik Parti sıralarından beş üye ayağa kal
karak çoğunluğun olmadığını iddia etiler..) 

(BAŞKAN —. Evet, buluruz.. Buyurunuz 
efendim, bitmedi' daha, 207 nci maddeyi oylar
ken yaparız, mademki ayağa kalktınız.. Yalnız 
zamanında ayağa kalkınız da müşkülât olmasın. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Zamanında kalktık ama izin vermediniz. 

BAŞKAN — Vermiyoruz, müsaade edin de.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Deminkini kalbul etmediniz mi Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Talbiî taibiî, müsaade edin de 
efendim, bizim vazifemiz çalışmak. 207 nei mad
deyi okutuyorum efendim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, ekseriyet yoktur. Sonra da ka
imi etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Simidi =ef endim, müsaade edin. 
Bir maddeden hirşey olmaz efendim. 

»özel amaçlarla kredi verilmesi : 
Madde 207. — Toprak ve tarım reformu böl

gelerinde : 
a) Mirasçılar veya hissedarlar arasındaki 

ortaklığın sona erdirilmesinde, miras hissesi tas
fiye edilen ortakların miras paylarının ödenlme-
si, 

!b')y Arazi toplulaştırmasında kendisine, ev
velce sahilbolduğu araziden daha fazla değerde 
arazi tahsis edilen arazi sahiplerinin bu değer 
farkını ödemeleri, 

c)t Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif te
rimce projeye dayalı mera, yaylak ve kışlakla
rın bakım ve ıslahı, 

Amaçlarıyle Toprak ve Tarım Reformu Fo
nundan veya T. C. Ziraat Bankasınca kredi 
acılı i*. 
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Bu maddedeki krediler dolayısıyle T. C. Zi-
raalt Bankam, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası 
Kanununun 11 nci maddesinde belirtilen temi
natlardan bir veya birkaçını alır ve bu konuda
ki kredi verilmesine ilişkin esaslar Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat 
Bankası tarafından müştereken hazırlanacak 
yönetmelikte düzenlenir. 

(BAŞKAN — Evet, 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Ekseriyet yoktur Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, zillerimiz 

çalsın, Genel Kurula gelsinler. Belki siz ve Baş
kanlık müşterek bir sonuca varırız, çoğunluk ol
duğunu görürüz.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Tabiî yaparsınız bunu.. 

BAŞKAN — Tabiî tabiî, yani siz de kabul 
ederseniz... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Nasıl olsa kanun iptal edilecek. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
VEHBİ ENGİZ (Kocaeli) — Usulleri çiğ

niyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. (D. 
P. sıralarından gürültüler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Neden say
mıyorsunuz, ekseriyet yok dedik. 

BAŞKAN — Sayacağım efendim, merak et
meyiniz efendim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, oyun oynamıyoruz, zaten Meclisi 
idare etmiyorsunuz.. (A. P. sıralarından, «Yuh» 
sesleri (igürültüler) 

BAŞKAN — Siz günlerden ve aylardan beri 
gelmiyorsunuz, ben riyasette oturmak suretiyle 
ihizmetami ifa ediyorum Sayın Vedat önsal.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bunun bizimle alâkası olamaz. (A. P. ve D. P. sı
ralarından karşılıklı gürültüler, anlaşılmayan 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Beni takbih edemezsiniz. Bu 
saatlere kadar çalışmanın mükâfatı böyle söz 
olmamalıdır. (Gürültüler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Siz Tüzü
ğü tatbik edin. Siz 1,5 ay Meelise gelmediniz. 

BAŞKAN — Evet, evet,... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — MecMene 

(boykotçuluğu sokan sizlersiniz A. P. sırala
rından, «gürültüler») Parti kongresi idare et
miyorsunuz, Meclis idare ediyorsunuz, Tüzüğü 
tatbik edin. 

BAŞKAN — Meclisi idare ediyorum. Siz de 
parti kongresinde olmadığınızı biliniz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — 14 Ekimde 
•gelirsiniz' 301 kişi ile bu iş biter.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet .Meclis/i Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu Tasarısının 207 nci maddesinin, 

1. — Birinci cümlesinin «Toprak ve Tarım 
Reformu bölgelerinde, Toprak ve Tarım Refor
mu Fonundan veya Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasınca, aşağıdaki amaçlar için kredi 
açılabilir; şeklinde değiştirilmesini, 

2. — c) bendinden sonra gelen «asmaçlarıy-
le Toprak ve Tarım Reformu Fonundan veya 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi 
açılır.» ibaresinin tasarı metninden çıkarılma-
sıaıı, 

3. — Aşağıdaki (d) bendinin tasarı metni
ne ilâvesini arz ve teklif öderim. 

d) Bu kanunun 123 ncü maddesi uyarın
ca, öncelikle satın almak hakkını kullanmak is
teyen kiracı veya ortakçının araziyi satın al-
ıması. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Mustta-
fa Fevzi Güngör'ün 207 nci madde üzerindeki 
önergeye katılıyorlar... 
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III. - YOJ 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Ekseriyet yoktur, yoklama talep ediyoruz. ! 

BAŞKAN — Oya arz eJtlmeden buyurunuz i 
efendim, tamam efendim. Sayın Vedat Önsal, 
»Sayın Al bayrak, Sayın Cevaıt Önder, Sayın Ek
rem Dikmen, Sayın Velhbi Engiz Genel Kurul
da çoğunluk olmadığını ifade etmiş bulunuyor
lar, bu sebeple bir yoklanma yapmamız gereki- | 
yor. (A. P. sıralarından, Bahri Bağdaş'a hita
ben, «niye kaçıyorsun» sesleri, ani aşılmayan mü
dahaleler; D. P. sıralarifnidan, «Kaçan yok» ses-
lleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri çok rica 
edeceğim efendim. 

V. - GÖRÜŞÜLEN 

XI. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne MiUetveküi 
İlhamı Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, îmar 
ve İskân, Köy l§leri, Orman, Tarımı ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Fevzi Güngör' 
ün önergesi okunmuş, oya arz edileceği zaman 
da çoğunluk bulunmadığı ifade edilmiştir. Ko
misyon ve Hükümet öınerJgeye katıldıklarını ifa
de ettiler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın-
Imasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul1 edilmiştir. 

Maddeyi tâdil şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyeni er... Ka-
<bul edilmiştir. 

Arazi normunun korunması : 

Madde 210. — Toprak ve tarım reformu 
uygulanmış olan bölgelerde bu Kanunun 28 nci 
maddesi hükmüne göre arazileri kamülaştırıma 
dışında tutulmuş, olan arazi sahipleri, bu ara
zilerini. 54 ncü maddede öngörülen miktarların 
altına düşecek şekilde parçalara ayıramaz ve 

Şimdi yoklama işlemine geçiyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işleimi bitmiştir. 

Geniel Kurulumuzda 241 saym milletvekili 
bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar1.) Bu suretle, çoğunluğumuzun 
bulunduğu, beş sayın milletvekillimizin çoğun
luk olmadığı beyanına rağlmm çoğunluğumuzun 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Tekrar arz ediyorum, kanun tasarısı açık oy
larınıza arz edilecektir. Bunu hatırlatırım. Açık 
oy yoklama mahiyetindedir. 

İŞLER (Devam) 

her ine suretle olursa, olsun ifraz ve taksim ede
mez. 

Ancak sahiiboldufcları araziniin tamamı 54 
ncü maddede öngörülen normların altındaki 
arazi salhipllerd bu arazileri devir ve temlik ede-
ıbil'hier. 

BAŞKAN — Madde üzerinde evvelce önerge: 
verilmiş bulunuyordu. Fakat, bilâhara önerge 
geri alınmış bulunmakladır. Genel Kurulun it
tihaz etmiş olduğu karar veçhile oylarımıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Sınırların belirtilmesi ve korunması : 

Madde 215. — Bu kanun hükümlerinin uy
gulandığı alanlarda çiftçiler topraklaırıının sınır
larını Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığının bildirdiği tarihten itibaren iki yıl için
de elverişli ve belirgin işaretler ile belirtmek ve 
ibu işaretlerin sürekliliğini sağlamak zorunda
dırlar. 

Sınırların ne gibi oynamaz işaretlerle belir
tileceği, belıirt'ileıı sınırların korunması ve ilgili
lerin bu işlerin giderlerine katılma şekli yö
netmelikte gösterilür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bağdaş 
tarafından verilmiş önerge vardır. Madde üze
rinde görüşmek isteyen sayın milletvekili var 
mı?.. Yok. Önergeyi okutuyorum. 

—̂ İ644 — 
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Millet Meclisli [Başkanlığına 

Toprak ve tarım reformu kanun tasarısının 
215 neft maddesinin ilişikteki şelkilde değiştirü-
ımesini arz ve tefcl&f ederim. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Madde 215. — Köy, kasaba ve şehirlerin ku-
rulllması ve geliştirilmesi, endüstri alanları, ma-
<len, taş, 'kum, tuğla ocakları, yollar, hava alan
ları, turistik yerler, sportif alanlar ve millî sa
vunma ihtiyaçları içlin lüzumlu araziler tarıma 
elverişM olmayan araziden sayılır. 

Bu <gibi ihtiyaçların karşılanmasında tarım 
arazisinden faydalanmak zorunluğu hâsıl oldu
ğu takdirde Tarım Bakanlığının izni alınır. 

Bu iznin verilmesinde, arazi kullanıma kabi-
İiyöti sınıfları esas alınmak suretiyle, tarıma en 
az elverişli olan arazi ön sırada tutulur. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyorlar. Bayın Bahri Dağdaş'm öner
gesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmeımiştir. 

215 nci miadıdeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Suyu kullanma düzeni : 
Madde 216. — Toprak ve tarım reformu 

'bölgelerinde suların tarıma tahsisi, kullanmada 
öncelik sırası ve izinler, sulama ücreti eni, su 
tevzi sistemi giibi hususlar Toprak ve Tarıım Re
formu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıMarın gö
rüşleri ailınimalk suretiyle çskarılacak y önetme
likte belirtilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, 
'kuruluş kanunları ile verilen yeiMler çerçeve
sinde, ilgili bakanlıklarca yönetmelikteki esas
lar dahilinde suların tarımda verimli olarak 
kullanılması ile ilgili tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Sayın Kar.afkecjili ve Sayın Mü-
derrisoğlu vermiş oldukları önergeleri bilâha-
ra geri almış bulundukları cihetle, Genel Ku
rulun almış ol'dugu karar gereğince maddeyi 

ımüzıaikeresiz oylarınıza arz ediyorum. Madde
yi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Memurları Kanunuma eklenen hüküm: 
Madde 224. — 1327 sayilı Kanunla deği

şik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 
nci maddesine aşağıdaki bent eiklenm'işltir : 

f) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 ncü mad
deleri hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
miş bulunmaktaysa da bilâhara geri alınmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple önergesiz madde hali
ne gelmiştir. Genel Kurulun kararı gereğince 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabııl edilmiştir. 

ONALTINCI BöLtîM 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmamın müeyyidesi : 

Madde 225. — Bu kanunun 14 ncü madde
sinde yazılı bildirimleri belli süre içerisinde il
gili mercilere vermeyenler ile gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlar onbeş günden İki aya kadar 
hafif hapis veya iki yüz liradan bin liraya ka
dar hafif para cezaısıyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde evvelce veril
miş önerge bulunmaktaysa da bilâhare geri 
alındığı dKıetlo madde önergesiz hale geçmiş
tir. Genel Kurul kararı gereğince oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 235. — Bu kanun hükümlerinin uy

gulanmasında 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır-
ma Kanununun, 743 sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin, 818 sayılı Borçlar Kanununun, 6830 sa
yılı İstimlâk Kanununun, 2510 sayılı tsfkâm Ka
nununun, 2644 sayılı Tapu Kanununun, 5516 
slayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan El
de Edileeek Topraklar haklkında Kanunun ve 
bunların elk ve tadillerinin ve yürürlükteki di
ğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde g-örüşmek isle
yen var mı?.. Yok. Üç tane önerge verilmiş bu
lunuyor. Sayın Banan önergemi geri aklılar. 
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Sayın Dağda§'m ve Sayın Komisyonun öner--
ıg^lerâni okutuyorum. 

Millelt Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve tanım reformu ikanunu tasarısının 

235 nci maddecinin ilişikteki şekilde değiştiril-
mesdml arz ve teklif «derim. 

Konya 
Bahri Dağdaş, 

Madde 235 — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, 

a) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu ile ek ve tadilleri, Arazi Kanunnamesi, 
7336 sayıli Devlet Orman İşletmelerinden ve 
•kereste fabrikalarından satılan ormanı malları
nın vilâyet hususi idarelerine hisse alınması 
hakkında kanun v e 756 sayılı 13 . 7 . 1952 ta
rihli ve 6802 sayılı gelir vergileri Kanununa 
bağlı 1 numaralı Tablo ile IV numaralı Tab
lonun sonuna 'birer pozisyon eklenmesi hakkın
da kanunun 1 ve 2 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır.' 

b) Borçlar Kanununun, İstimlâk Kanunu
nun, İsjkâm Kanununun ve yürürlükteki diğer 
kanunların bu kanuna uymayan hükümleri, bu 
kanunun uygulanmasında yürütülmez. 

Sayın Başkanlığa 

Kaldırılan ve uygulanmayacak hüküm
ler : 

Madde 235 — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
(tarihten itibaren : 

a) 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Ka
nunu ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

b) 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedlbirler Kanununun 10, 11, 12, ve 13 ncü 
maddeleri yürürlükten [kaldırılmıştır. 

c) Bu kanunun hükümlerinin uygulanma
sında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin, 818 
sayılı Borçlar Kanununun, 6830 sayılı İstim
lâk Kanunun, 2510 sayılı İskân Kanununun, 
2644- sayılı Tapu Kanununun, 5516 sayılı Ba
taklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edi
lecek Topraklar Hakkında Kanunun ve bun
ların ek ve 'tadillerinin ve yürürlüktejki diğer 
kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygu
lamaz. 

d) 16 . 4 . 1972 tarihinden önce kurulmuş 
olan ve tarımsal faaliyette bulunan ticaret şir

ketlerine ait arazi, bu kanunun yayımlandığı 
tarihten itibaren üç ay içinde Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbinler Kaaıununun 7 mci madde
si hükmüne tâbi 'olmaksızın ortakları arasında 
ifraz ve taksim 'edilebilir. 

e) 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesini değiştiren 1617 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi, - Tapulama Kanunun değiş-Jk 33 
ncü maddesinin son fıkrası hariç - 1617 sayılı 
Kamunun yürürlüğe ıgirdiği tarihe kadar tuta
nakları düzenlendiği halde, askı süresi geçme
miş ve itirazlı olup da komisyonca 'incelenerek 
karara bağlanamamış teslbitlerde uygolanmaz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Edime 

İlhami Ertem 

BAŞKAN — ISayın Dağnaş tarafından ve
rilmiş bulunan önergeye Komisyon ve Hükü--
met katılıyorlar mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edirne) —Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadırlar. Dikikate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan öner
geye Hükümet katılıyorlar mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Kalılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesine Hü
kümet katılıyor. Önergenin1 dikikate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınmasını! 
kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi 'oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenller.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle maddeler bitmiş bulunmaktadır. 
Yürürlük maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

Ancak, 164 ek madde vardır, (bunları okuta
cak, .omdan sonra tüm olarak jkoındsyonmı <mü-
ıtalâasmı alacağım. Ek madde, anamaddelerin 
yürütülmesiyle ilgili bulunmaktadır. Bu se^ 
beple komisyonun bu husustaki mütalâasının! 
aldıktan sonra tüm olarak oylarınızı arz ede
ceğim* 

— 646 — 
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Önergelerin zâlbta geçmesi gerekmektedir, 
Genel Kurulun, karar verebilmesi ve oylarını 
izhar edebilmesi için. O sebeple ek maddeleri 
ayrı ayrı işleme değil, tüm olarak okutmajk su
retiyle sonucunda komisyonum mütalâasını ala
cağım. 

164 ek maddenin okunmaısı zamana vabeste 
olduğu cihetle Divan üyesi arkadaşımın otura
rak önergeleri okuması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim : Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyuran efendim. 

I . BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve- Tanm Beformn Kanunu, tasan-
smav ilişikteki maddeaiıı, ilâve ediltee^oi arz ve-
tekliıf ederim. 

ıSaygılarımla'v 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Müşterek veya iştirak halindeki mülkiyet
te işletme : 

Madde — Alım, satım, miras, bağışlama, 
.değiştirme ve sair yollarla bir tanım arazisine 
iştirak halinde veya müşterek mülkiyet şeklin
de saüıip olunması halinde hissedarlar ve ortak
lar; arazi ve onun bütünleyicilerinin işletilme 
tarzr ve esaslannı ve hasılattan payların bö
lünmesini ve ilgili- diğer hususlan, bu kanunun 
kiracılık ve 'ortakçılık bölümündeki esaslara 
göre aralarında yapılacak yazılı sözleşmelerle 
belirtmekle yükümlüdürler. 

Bu şejkil işletmeye ister bütün hissedarlar 
ve ortaklar ister bir kısmı iştirak etsinler aynı 
hüküm uygulanır. 

I. BÖLÜM 

Millet Merlisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reforam Kanun tasansı-
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederimi 

ISaygilanmla; 
Konya 

Baüri Dağdaş 

Hazineye bırakılacak arazi : 
Ek Madde — Tanm Bakanlığı emrine ge-

çen araziden yapılan inceleme sonunda çiftçile

re verilmesinde veya (kuruluşlarımla intüama 
1 bırakılmasında5 fayda- olmadığı (tespit eddilenler 

ile Millî Savunma ihtiyacı ve memleketin eko
nomik ve sosyal gelişmesi için lüzumlu oldu
ğu Bakanlar Kumlu karan ile belirtilenler Ha
zin enikı tasarrufuna, terk edilir. 

Hazinenin tasarrufuna terkedilenlerin han
gi maksatla satiil'maeı (halinde satış (bedelleri bu 
kanunla kurulan özel fona aktarılür 

Köy içinde olup konut kurmaya elverişli 
•arsa durumunda olan yerler, o |köye yerleşen 
ve ihtiyacı köy ihtiyar kumlunca.- belge ile- tes
pit edilen Mmselere gerçek karşılığı üzerinden 
satılabilir. 

I. BÖLÜM 

Millet Meelisi Başfoanlİğına 

Toprak ve Tanım Reformu Kanun tasansı-
na 'ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

iSaygılanmla. 
(Konya 

Bahri Bağdaş 

Geliştirme plânı ve projeleri : 
Madde — Uygulama alanı olarak ele alınan 

her su toplama havzası için geliştirme plânlan ve 
bu plânlara göre yıllık programlar hazırlanır. Bu 
plân vo programîann tanziminde Tarım Bakanlı
ğınca hazırlanacak uzun vadeli üretim ve talep 
projeksiyon/lan esas aluıır ve bunlann kalkın
ma plânlarına uygunluğu sağlanır., 

Ziraat, orman, çayır, mera, otlak, ve yaylak 
arazisi o'larajk kullanma şekillerine aynlan ara-. 
ziler için geliştirme plânü&nna uygun şekilde 
Tanm Bakanlığınca 'birer geliştirme projesi ya
pılır. 

İlgili kamu kuruluştan- geliştirme pro
jeleri için gerekli bilgilerin toplanmasında-, 
etütlerin yapılmasında, projelerin tanziminde 
ve uygulanmasında kendi hizmet konularına 
ait işleri Tarım Balkanlığmın sorumluluğu al
tında ve birlikte hazırlanacak bir program ve 
zaman cetveline göre yaparlar ve yaptmrlar. 

BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Sa-
ym, Başkan?,bir noktayı işaret edelbdflir miyim? 

BAŞKAN — Bitsin de 'efendim. Bitsin.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Mü
saade ederseniz bir noktayı 

— Wt — 
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1. BOLUM f BAŞKAN^-Haynvhaym . . -.: 
BUBHANETTİN ASUTAY: (İzmir) — Lüt

fedin. 
• BAŞKAN — Okuması 'bitsin, araya girme
yelim efendim. Bitsin ondan sonra arzunuzu.. 

I. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başjkanlıgına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla . 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Plân ve projelere uyma : 

Madde — Uygulama alanlarında kamu ku
ruluşlarının yapacakları her türlü tarım faali
yetleri 5 nci maddede 'belirtilen geliştirme plân 
ve projelerine aykırı olamaz. Bu projelerde yer 
alan esaslara uyan özel sektör teşebbüsleri, 
havza plânına uygun zirai işletme projelerini 
yaptırmaları halinde Devletçe destek]enir ve 
gerekli yardımlar yapılır. 

Greliştlrme plânlarının, projelerinin ve line
tim programılarrmın gerçekleşmesi için ilgili ka
mu kuruluşları; sulatma, drenaj arazi ıls'lahı, 
köy yolu, içme suyu, köy elektrifikasyonu, ta
rım ürünlerinin pazaıianması ve işlenmesi to
humluk, damızlık gübre, mücadele ilâçları, 'zi-
ıraait alet ve makinalan, tarım kredisi eğitim ve 
öğretim gibi yatırım ve tedbirleri uygulama 
'alanlarında öncelikle ele alırlar. 

I. BOLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığnıa 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygıları mla 
D . P . Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Tapu ve Kadastro İşleri : 

Madde — Uygulama alanı olarak seçilen su 
toplama havzalarında. Tapu ve Kadastro işleri 
öncelikle yapılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygı lia nmta 

I ) . P . Konya Milletvekili 
B alır i Dağdaş 

Yerleşim yerlerinin belirtilmesi : 

Madde — Köy yerleşim yerlerinin; yer 'Sar
sıntısı, yer kayması sel ve taşkın gibi âfetler
den korunması arazi düzenlenmesi ve ilerdeki 
gelişme imkânları gözönüne alınmak suretiyle, 
yeni (köy yerleşim alanlarının ayrılması veya 
mevcutlarının genişletilmesi için arazi ayrılma
sı, ilgili kamu kuruluşları ve köy ihtiyar kurul -
ılarmın. görüşleri de alınmak suretiyle Tarım 
Bakanlığınca yapıl ir. 

T. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başjkanlığma 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

'Saygı Barımla 
D . 1*. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Arazinin kullanılma yeri : 
Madde — 19 ncu maddeye göre Tarım Ba

kanlığı emrine geçen araziden; 
a) Ziraat arazisi olarak ayrılanlar işletme

si yeter gelirli hale getirilecek veya hiç arazi
si olmayıp da yeter gelirli tarım işletmesine sa
hip olacak çiftçilere verilir. 

h) Çayır, mera, otlak ve yaylak arazisi ola
rak belirtilenler çiftçilerin teşlkil ettiği kuru
luşların intifama bırakılır. 

c) Orman arazisi olarak ayrılan ve üzerinde 
fiilen orman bulunmayan arazi 72 nci maJde 
gereğince ağaçlandırılmak üzere orman içi köy
lülerin veya bunların teşkil edeceği kuruluşla
rın intifama .bırakılır. 
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I, BÖLÜM 1 

Millet Meclisi Başkanlığına | 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı- j 
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve s 
teklif ederim. 

Saygı ljanmla ı 
D. P. Konya Milletvekili j 

Bahri Dağdaş * 

Islah edilecek arazi : 

Çiftçilerin ıslah işlerini Tarım Bakanlığın
ca hazırlanacak veya hazırlattırılacak projele
re uygun olarak yapmaları şarttır. 

Bu arazileri projelerine uygun olarak ıslâh 
edecek çiftçilere bu kanuna göre Ikredi verilir, 
teknik ve maliyelte iştirak yardımları yapılır. 

Toplu halde bulunan alanların ıslâhı mak
sadı ile birlik kuracaklara arazi verilmesinde 
öncelik tanınır. 

I. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygıllammla 

D. P. Konya Milletvekili 
Bahri Dağdaş 

Yerleşim yerlerinin değiştirilmesi : 

Madde — Birden fazla köyü kapsayan dü
zenleme alanlarında düzenleme sırasında bir 
köy sınırı içinde işletmeleri yeter gelirli hale 
getirilemeyen çiftçiler istekleri üzerine ve im
kânların müsaadesi nisibetinde düzenleme ala
nındaki diğer bir köye nakledilerek orada ye
ter gelirli işletme sahibi haline getirilebilir
ler. 

12 . 6 . 1973 0 : 2 

I. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygıllarım'la 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Devldt arazisini işgal etme : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki* maddenin ilâve edilmesini araz ve 
teklif ederim. 

•Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

istimlâk Kanunu hükümlerinin uygulanma
ması : 

Madde — Bu kanun ile ilgili kamulaştırma 
işlemlerinde bu (kanunda yazılı olmıyan husus
lar için İstimlâk Kanunu hükümleri uygula
nır. v 

I. BÖLÜM 

Millet Meclisi «Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. • 

Saygılarımla. 
D. P. Konya Mililetvejkili 

Bahri Dağdaş 

Yabancılara ait arazinin kamulaştırılalbile-
ceği : 

Madde — Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetin
de bulunmayan gerçek şanslara, dernek ve or-

Ek Madde — 9 ncu (maddeye göre Tarım 
Bakanlığı emrine geçen ıslâh edilebilir arazi
den Tanım Bakanlığınca uygun görülenler; ıs
lah edilmek kaydıyle, arazisi bulunmayanlara, 
veya işletmesini yeterli ha'le getireceklere ve 
orman içi veya civarı köylülere ıslahattan ön-
çeki gcrçelk karşılığı üzerinden 20 yıl vâde ile 
borçlandırılmak suretiyle verilebilir. 

Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
j rihten itibaren 9 ncu madde gereğince Tarım 
i Bakanlığı emrine geçen arazi hiçbir suretle zil-
\ yedlik dolayısıyle müllkiyeit konusu olamaz. 

Medeni Kanun ile diğer kanunlann iktisa-
bi zamanaşımına ilişkin hükümleri salklıdır. 

I. BÖLÜM 
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ıtaklıkların köy sınırları içinde veya dışında 
mallak bulundukları tarım arazisi kamulaştırı-
üıa'bfliirj 

I. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvejkili 

Bahri Dağdaş 

Arazi kullanma peklinin ve şuurlarının tes
piti'; 

M;adder— Bu toplama havzalarında arazile
rin kullanma şekilleri; toprajk, topografya, 
drenaj ve iklim şartları, işletme bütünlüğü ve 
ekonomik faydalanma esasları gözönünde bu
lundurularak ziraat, orman, çayır, mera, otlak 
yaylak arazisi ve tarıma elverişli olmayan ara
zi olarak haritalar üzerimde tespit edilir. Bu sı
nırlar Tanm Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu karartyle 'kesûnleşir. 

III. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya MMetvejkili 

Bahri Dağdaş 

Küçüjk arazilerin satın alın/masmı teşvik :> 
Madde — Düzenleme alanlarında yeter ge

lirli işletme haline getirilemeyecek kadar kü
çük 'olan veya çok sayıda mâliki bulunan, bu 
yüzden düzenlemeyi güçleştirecek olara, arazi
nin yeter gelirli işletime haline getirilecekler 
tarafından satın alınmasını temin etmek üze
re öncelikle arazi edindirme kredisi verilir ve 
t»u (kredilerin faizleri özel fondan karşılanır ve
ya Tarım Bakanlığınca satınajlmarajk dağıtılır. 

III. BÖLÜM 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Toprak ve Tanm Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya MMetvcfdli 

Bahri Dağdaş 

Arazi temerküzünün önlenmesi : 

Madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren gerçek va özel hukuk tüzel kişile
ri mevcut ziraat arazilerini yeni ilâvelerle 2 
nci maddede tarif edilen büyük tarım işletme
lerinin asgarî sınırı üzerine çıkaramazlar veya, 
yeniden bundan fazla arazi edinome>zleır. 

Ancak, 'bölgenin ihtiyacı olan çeşitli tohum
luk materyali üreten 'gerçek ve tüzel kişilerle 
alt düzenli işletmelerin sahip olacağı tarım 
araa'ısi genişliği Tarım Bakanlığının tc[klifi ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile yukarıki fıkrada 
belirtilen sınırın % 50 sime kadar artırılabilir. 

III. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Arazi satmalmması : 

Madde — Uygulama alanlarında mal sahi
bi tarafından satışı teklif edilen tarım arazisi 
yeter gelirli işletme haline ıgetirilieceklıere veya 
yeniden yeter gelirli tarım işletmesi kurmak 
istiyenlere verilmek üzere .Devletçe pazarb|k 
suretiyle satmalımalbilir. SSatmalima bedelli 100 
dönümden 'küçük arazilerde gerçek karşılığın 
% 75 inden 100 dönümden büyük olanlarda 
gerçek karşılığın % 50 sinden fazla olamaz. 
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V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kamın tasarısı
na ilişikteki ımaddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Taahhütler 

Madde — İşletmeleri düzenli ve ekonomik 
hale getirecekler iaşağıdaki hususları yazılı 
olarak taahhüt .ederler$ 

ıa) Tarım Bakanlığınca tasdi|k edilen tarım 
işletmesi plânlarını ve projelilerini belirtilen sü
rede teshit lödilen programlara göre uygula
mak, aldıkları kredi ve yardımları maksada 
uygun olaralk kullanmak. 

i)) İşletme plân ve projelerinin uygulan
ması neticesinde meydana gelen geîDişmeiîıerin 
izlenmesiyle ilgili 'kayıtları tutmak, 

c) Askerlik,, uzun süren hastalık, sakatlı[k 
veya çalışamayacak kadar ihtiyarlık gibi zo
runlu haller dışında işletmesini kiraya veya 
ortağa vermekle, 

Yukarıki taahhütlere riâyet etmeyen işlet
me sahiplerine1 tutumlarını düzıeiltmek üzere' 
bir yıllık mühlet verilir. Bu sürenin sonunda 
durum değişmıetzse verilen krediler ve yapılan 
yardımlar {kesilir ve borçları muacceliyet kes-
beder. 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki [maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teiklif ederim. 

SaygıILanmla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tanımsal bünyenin ıslahı 

Madde — Uygulama alanlarındaki işletme
lerin düzenli ve ekonomik hirer üniteler hali
ne getirilmesi, küçük 'tarım işleitnıelemıin ye
ter gelirli işletmeler seviyesine çıkarılması ve 
topraksız çiftçilerin yeter gelirli işletmeye ka
vuşturulması için bu kanun hüküm! 

sinde Deivletçe tedbirler alınır ve imkânlar 
sağlanır. 

V. BÖLÜM 

Millet Meşelisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki ımaddenin ilâve edilmesini arz ve 
tt|klıüf edıerim. 

iSaygıîanmla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

İşletmelerin düzenli ve ekonomik hale geti
rilmesi 

Madde — Uygulama alanlarımda 5 nçi mad
dede belirtilen geliştirme plân ve gayelerinde 
yer alan tedbirlerin gerçekleişmesi için işletme
lerinin bünyesini bu esaslara göre düzenlemek 
isteyen çiftçilerin talepleri veya. Tarım Bakan
lığı mahalli teşkilâtının 'gerekli görmesi üzeri
ne haizırlanacaık işletme plân ve projelerine gö
re kredi verilmek ve Devlet yardımları yapıl-
malk suretiyle Aşlletmeler düzenli ve ekonomik 
birer ünite haline getirilir.. 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu Kanunu tasansı-
na ilişikteki (maddenin ilâve edilmesini arz ve 
te|kloif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Yeter gelirli İşletme Tiplerinin tespiti 

Madde — Tarım Bakanlığı, araştırma so-
nuç'Ianna dayanarajk, tarım çeşitlerine ve her 
su toplama havzasının iklim, toprak, topograf
ya ve ekonomik şartlarına göre yılda, 30 ton, 
net buğday değerinden aşağı almamak üzere 
üretim yapabilecek yeter gelirli tarım işletme
si tiplerini tıesihilt eder. 

Bu değer yeter (gelirli bir çiftçi ailesinin en 
az galir haddi olup, zamanla bir çiftçi ailesinin 
•normail ihtiyaçlannı karşılamadığı ve işletme
nin ekonomik genı'şmesine imkân vctrmıediği 
takdirde Tarım Bakanlığının tdkiifi ve Bakan
lar Kumlu [karaiL-yle yükseltilebilir. 
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V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarum Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
tejklilf edıerim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Yeter gelirli İşletmıe'lcrde taahhütler 
Madde — İşletmesi yeter geÜir'lü hale geti

rilecek veya yeter gelirli tarım işletmesine sa
hip olacak çiftçiler, aşağıdaki hususlara uy
mayı yazılı olarak taahhüt ederler. 

a) İş'let meşinin düzenliliğini, bütünlüğünü 
bozmamak ve devamlılığını sağlamak, 

b) Teknik ve ekonomik tavsiyelere uymak, 
geliştirme projelerinin gereklerine katılmajk, 

e) Askerlik, uzun süren hastalık, sakatlık 
veya çalışamıyacak kadar 'ihtiyarlık -gibi zo
runlu haller dışında işletmesini ortağa veya 
kiraya vermıemıek, j 

Taahhütlere rfiayet etmeyen, yazılı ihtirla-
lara ve verilen iki yı'Mık 'mühlete rağmen tu
tumlarını değiştirmeyen yeter gelirli' tarım iş- j 
leltmesi sahipleri aleyine m'ajhjkeııi'e'ye ibaş vur- j 
maya,. işletmesinin tümünün 'gerçek karşılığı \ 
ile kendisinden alınmasını ve tapu kayıtlarının \ 
Hazıine a'dnıa değiştirilmesini! iisteimeıye Tarım j 
Bakanlığı yetkilidir. 

Mahkemece dâvâlının taahhütlerine uyma- i 
<dığına karar verildiği takdirde taşınmaz ma'l-
ıların tapu kayıtları Hazine adına değiştirilir 
ve her tür lü 'borçlan 'ödenecek bedelden »nah- \ 
suj) edilir. \ 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi (Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
tefklilf edıerim. 

Saygılarımla. i 
Konya S 

Balhri Dağdaş j 

Yeniden arazi ve arazi edindirtoe kredisi ve-
rilmiyeeekler; 
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Madde — Aşağıdaki hususlara uymıyanlara 
bu jkaıımı hükümlerine 'göre yeniden arazi 
edindirmie kredisi verilmez. 

a) 19 ucu maddemin (la) ve (ıb) fıkraların
da belirtilen taahhütlerle riayet etımıedıiği için 
işletmenin tümü geni alınan'lar, 

b) ıSüreklli ve verimli olarak iş'letilmediği 
için arazisi kamulaştırılanlar, 

c) ıSalhibi olduğu tarıaıı arazisinin tümünü 
veya bir kısmını 19 ncu maddenin (c) fıkra
sında belirtilen isdbepler dışında kiraya veya 
ortağa vermek, 

e) Her hangi bir sebeple işi et meşini 'bizzat 
işletmek istemıc'diğindcın tanım işletmesi Ikendi-
ısinden geri alman veya devir "suretiyle 'başka
sına satılanlar. 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarum Reformu Kanunu tasarı sı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
tejklüf edıerim. 

'Saygılarımla. 
Konya 

Balhri Dağdaş 

Tekuiık Yardımlar: 
Madde — Çiftçilerim ve çiftçi, jkııruluşia-

rmi'n ihtiyacı olan tarımla liıllgili plân ve pro-< 
jelerin özel bürolara yaptırılması halinde bu 
projelerin hazır!anması ve uygulamalarının göze-
tilmıesi, tavsiyelerde 'bulunulması, gerekli araç 
ve .gereçlerle deistekl'eınimeisi gibi hususlarda, il
gili Bakanlıklarca teknik yardımlar yafpıla'bi-
lir. 

Teknik yardım dolayıisİyle görülecek hiz
metlerim v e çalıştırılan araç ve gereçlerin mas
rafları ilgililerden tahsil edilir. Ancak, eğitim 
amacı ile yeter gellirlli ve küçük tarım işletme
lerinde yapılacak hu gibd uygulamaların mas
rafları ilgililerden alınmaz. 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı

na ilişiktelki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
tejklif ederim. 

Baygılanmla, ' 
Konya 

Bahri Dağdaş 
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Yeter gelirli işletmelere vcı#en arazi yapı 
ve tesisler bedeli : 

Madde — Yeter gelirli tarım işletmesine sa-
hibolm-aık isteyenlere veı filen arazi, yapı ve te
sislerin jkarşılığı, bu kanun hükümleri gereğin
ce 'belirtilecek esaslara göre belli edilerek yir
mi yılda, yirmi eşit taksitle ve faizsiz olarak 
ödenmek üzere T. V. Ziraat Bankası adına se
nede 'bağlanır ve senetler bankaya verilir. Talk-
sitlıeıin ödenmesi, ilk ana ürünün hasadını ta-
kibeden yılın Ocak ayında başlar. 

V, 'BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığnıa 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasar,-, 
mı ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
telkliif ederim. 

'Saygılarımla. 
Konya 

Balıııi Dağdaş 

Verimli işletme ile ilgili tedbirler : 

Madde — Çiftçi kuruluşlarının (intifama 
tahsis edilen çayır, inera, otlak \e yaylaklar
dan azamî verimin sağlanabilmesi için, 

a) Bu yerlerde vıe gidiş geliş yolu üzerinde 
projelerine #öre hayvan mahsullerini işleme 
'tesisleri, barmapdar, hayvan ıbulma tesisleri, 
muhafaza depolan ve •elverişli yerlerde alım 
merkezleri kurulur. 

b) İşletime merkezie:ri ile (a) fıkrasında sa
yılan yerler arasındaki yollar yapılır-ve gidiş 
geliş zamanları düzenlenir. 

e) Hayvan sağlığı bakımından gerelkli ted
birliler alınır. 

ç) Tüzel kişiliğe dâhil çiftçilerin; hayvan
cılık ıbilgiilerinin artırılması, bunlara usta ve 
çobanlar temini için ilgili kamu lidaıieleri ile 
çiftçi kuruluşları arasında işbirliği yapılır. 

d) Çiftçilerin ot, süt ve mamulleri ile di
ğer ürünlerin üretiminden pazarlanmasına ka
dar türlü faaliyetler için kooperatifler kurma
ları sağlanır. Biralara, teknik, maliyete iştirak 
ve knekilıi yardımları yaptırdııkları veya Tarım 
Bakanlığınca yapılan projelere göre öncelikle 
yapılır. 
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V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı 
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
telkliif ederim. 

Saygılarımla. 
İşletime araçlarında kayıtlamalar : 

Madde — Bu kanuna göre ırşletmesi düzen
li veya yeteır gelirli hale getirilen yahut yeter 
gelirli tarım işletin esine sahip kılınanlara öz'el 
fondan açılan kredilerle alman isletme araç
ları ; horiç tamamiyle ödenmedikçe satılamaz, 
üzerinde aynî ve şalini bir hak meydana getiri
lemez, gerçek ve tüzel kişilerin alacakları için 
hacizedi'Demez. Ancak; borcun tamamen öden -
'iniş olmaısı veiya yeni teminat gösterilmesi, 
çiftçiliğim teı|ki, arazinin bu kanun dairesinde 
kınaya verilmesi işletme ihtiyar-kırını karşıla
yacak daiha iyi bir aracın alınmış bulunması ve 
ya işe yarama kahlliyetin'in azalması giibi se
beplerle; bunların el değiştirmesine Tarım Ba
kanlığımca izin veril elbiliır. 

V. BÖLÜM 

INTilJet .Meclisi Başkanlığına . 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Yeter gelirli işletmelerin geri alınması veya 
devren satılması : 

Madde — Borçlarım tamamiyle ödememiş 
yeter gelirli tarım işletmesi sahibi çiftçiler her
hangi bir sebeple işletmelerini bizzat işletmek 
istemezlerse işletmenin tümünün kendilerinden 
geri alınmasını veya 17 nci maddedeki şartları 
haiz ve 19 ncu madde gereğince taahhütname 
verecek bir çiftçiye devren satılma müsaadesini 
Tarım Bakanlığından istiyebilirler. 

Devlete veya kredi müesseselerine olan her 
türlü borcu tamamiyle ödenmiş bulunan yeter 
gelirli tarım işletmelerinin diğer bir çiftçiye bü
tün olarak satılmasında, eşit fiyat halinde 17 
nci maddedeki şartları haiz olan çiftçinin önce-
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likle satmalma şartları doğar. Çiftçi arazisini *| 
tespit edilecek arazi değeri üzerinden Tarım Ba- ;j 
kanlığına satmak istediği takdirde, alınan ara
zi Tarım Bakanlığına devredilen araziler gibi 
işlem, görür. 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Borçlandırma ve tapuya tescil : 
Madde — İşletmesi yeter gelirli hale getiri

lecek veya yeter gelirli tarım işletmesine sahip 
kılınacak çiftçilere arazi verilmesinde; o arazi
nin gerçek karşılığı esas alınmak suretiyle borç
landırılır ve kanunî ipotek tesis edilmek sure
tiyle ilgili çiftçi adına tapuya tescil edilir. 

V. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki taaddenin ilâve edilmesini arz* ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Yeter gelirli işletmelerin kurulması : I 
Madde — Uygulama alanlarında, işletmesini 

yeter gelirli hale getirmek veya yeter gelirli ta
rım işletmesine sahib olmak isteyen çiftçilere; I 
arazi edinme, işletme, mesken, donatım kredile
ri sağlanır. 19 ncu madde gereğince Tarım Ba
kanlığı emrine geçen araziden yeteri kadar top
rak verilir, teknik yardım yapılır ve Devletçe 
projesine göve maliyete iştirak yardımında bu
lunulur. 

V. BÖLÜM 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş j 

İşletmelerin mirasçılardan başkasına satıla
bilmesi : 

Madde — Bir tarım işletmesi sahibinin ölü
mü halinde; mirasçıların aralarında anlaşama
maları veya işletmenin mirasçılarından ehil bi
rine satılması mümkün olmadığı takdirde, işlet
me başka bir ehil çiftçiye satılabilir. 

İşletmeyi alan yeni malike özel fondan ve
ya diğer kredi kaynaklarından arazi edindirme 
kredisi verilir. Böyle bir talip bulunmaması ha
linde, işletme tespit edilecek arazi değeri üze
rinden Tarım Bakanlığınca alınır. 

VII. BÖLÜM 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Kooperatif sandıkları ve kooperatifler ban

kası : 
Madde — Çiftçilerin paralarının değerlendi

rilmesi, bunlara lüzumlu kredilerin sağlanması 
ve çiftçi kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili fi
nansman ihtiyaçlarının karşılanması gibi mak
satlarla kooperatif sandıkları ve bunların bir
leşmesi suretiyle kooperatifler bankası kuru
lur. 

Kooperatif sandıklarının sermayesi, koopera
tiflerin ve kişi olarak çiftçilerin katılmaların
dan, kooperatifler bankasının sermayesi de koo
peratif sandıklarının katılma paylarından te
şekkül eder. 

Kooperatif bankasına kamu kuruluşları ile 
özel hukuk tüzel kişileri ortak olabilirler. An
cak kamu kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişi
liklerinin katılma payı bankanın toplam serma
yesinin % 49'undan fazla olamaz. 

Kooperatif bankasının kuruluşu ve işleyiş
leri özel kanunda belirtilir. 

VII. BÖLÜM 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
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Kredi temini veya yardımlar : 
Madde — Köy orman kooperatiflerine, plân

lara göre yapacakları ağaç ve odun kesimi, iş
lenmesi, değerlendirilmesi, yükleme ve boşaltıl
ması, depolama, istif ve pazar yerlerine nakli 
gibi işler için, gerekli âlet, makine motorlu na
kil aracı temini maksadıyla özel fondan uzun 
vadeli kredi verilir. 

Aralarında köy orman kooperatifi kurmuş 
olan orman içi köylülerinin bu maddede belirti
len araç ve gereçlerle teçhiz edilmelerini ve or
man içi köylülerinin kalkmdırılmalarmı sağla
mak üzere, Orman Bakanlığınca yapılacak or
man emvali satışlarından, satış bedellerinin % 
15'i ve Orman Bakanlığı konsolide bilançosunda 
ihtiyat akçesi düşülmüş kârın % 25'i bu kanun
la kurulan özel fona yatırılır. 

Orman içi ve civarında yaşayan ve geçimle
rini genellikle ormana bağlamış olan köylülerin 
ara ziraat! yapmaları için gerekli tedbirler alı
nır. El sanatlarının öğretilmesi için lüzumlu 
âlet, makine ve malzeme düşük faizli ve uzun va
deli kredi olarak temin edilir. Ayrıca köylüle
rin kredi kuruluşlarından tarım kredileri alma
larında 73 ncü maddeye göre yapacakları işlere 
ve alacakları istihkaklarına karşılık olmak üze
re Orman idaresi tarafından kredi teminatı ve
rilir. 

VII. BÖLÜM 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Teşkilâtlanmayı teşvik : 
Madde — Çiftçilerin; üretim maddeleri ih

tiyaçlarının sağlanması toprak ve su kaynakla
rının, orman, çayır, mera, otlak ve yaylakların 
işletilmesi ve geliştirilmesi, tarımda alt yapı te
sislerinin kurulması, kredi ihtiyaçlarının karşı
lanması, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, 
emek ve tasarruflarının değerlendirilmesi gibi 
maksatlarla tarım kooperatifleri ve birlikleri 
kurmaları ve kurulmuş olanların tarımsal kal
kınmada etkili bir varlık olacak şekilde gelişti
rilmesi hazırlanacak statü ve projelerine göre 
Tarım, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca sağ
lanır ve teşvik olunur. 
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VII. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarı

sı ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kooperatiflerin sermayeleri : 
Madde — Kooperatiflerin sermayeleri esas 

itibariyle üyelerin ortaklık paylarından teşek
kül eder. Kooperatiflerin satış kârlarından, de
ğerlendirme ve tedarik farklarından üyeleri adı
na kesintiler yapılmak suretiyle bunların ortak
lık payları artırılabilir. 

Kooperatif üyelerinin ortaklık payları ve 
kooperatiften başkasına olan borçları için ha
ciz ve rehnedilemezler. Bunlar bu kuruluşlara 
rehncdilmiş sayılır ve başkasına satılamaz ve 
devredilemez. 

VII. BÖLÜM 

M'illcit Mecljji Başkanlığına 

Toprak ve Tanını Reformu kanunu tamamı
na iliş.'ktüki madde/nüın ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kanıya 

Bahri Dağlda§ 

Bil -Kiklerin kuruluşu: 
Manide -— Bir çevrede Tarım Birliğıinin ku

rulması için en az 7 ç'i'tçinm yazılı müracaatı, 
ilgili kamu kuralıışu tarafından gerekli pro
jenin hazırlanması ve anasözleşmer.(jn tanzimi 
ş artır. 

Hazırlanan proje ve anasüzleşmenin, o çev-
rede'kı: çiftç^eıin üçte ikisinin tasvübi ve vi
lâyetçe uygun görülmcJ üzerine Tanım Bakan
lığının müspet mütalâamı ve Bakanlar Kurulu
nun tasvibi ı'Je Tarim. Birliği kurulur. 

Tarım birliklerinin üye sayısı 20 çiftçiden 
az olanı az. 

Toprak muhafaza, 'sulama, arazi ıslahı, ara
zi düze nicene, mera ıslahı maksadıyle kurula
cak biriliklerin faaliyet sahasına giren, aılan-
claki ara//yi tasarrufunda bulunduran çiftçi
ler ve kamu kuruluşları ile özel huikuk tüzelki
şileri 'birliğe üye olmak zorundadırlar. Üye- ka-
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yıtllarını yaptırmayanların 'kayıtlan Yönetim 
Kurulunca re's en yapılır ve kendilerine teb
liğ edilir. 

VII. BÖLÜM 

Millet Meclisli Başkanlığına 

'Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki m'addeniin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarım birlikleri : 
Madde — Belli bilir çevredeki çiftçiler; top

rak muhafazıası, arazi ıslâhı, sulama, arazi top-
lulaştırılmajsı, <müşterek mera ıslahı ve diğer 
(tamunda altyapı tesirlerinin yapılması, bun
larım bakımı, işletilmesi ile tohumluk ve damız
lık üretimi gi'ibi tarımla ilgili diğer yatırım 
ve hizmetlerin ifası için kamu tüzelkişiliğini1 

haiz tarım birlikleri kurabiliri er. 

VII. BÖLÜM 

Millet M-eclİBii Başkanlığına 

'Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddeımin ilâve edilmesini arz ve 
tekliiıf ederim. 

Saygılarımla. 
Kanıya 

Bahri Dağdaş 

Türk Ticaret ve Kooperatifler .kanunları
nın uygulanması : 

Madde. — Tarım Kooperatiflerinin kuru
luşu, çalışma esasları ve bu kanunda yer alma
yan diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve 
Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır. 

VII. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu ;kanunu tasansı-
na ilıişılkteki maıddenjin ilâve edilmesini arz ve 
tekljlif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Devlet tesislerinin devredillebileceği : 

Madde. — Devletçe kurulmuş tamımla ilgi
li et, süt, yem, meyve, sebze, orman ürünleri 
gibi hammaddeleri işleyen, değerlendiren ve 
muhafaza eden yapı ve tesisler ile sulama, top
rak muhafaza ve arazi ıslahı ile ilgili tesisler
den uygun görülenleri o alandaki konu ile ilgi
li tarımı kooperatiflerine veya birliklerine dev
redebilir.' 

Devredilecek yapı ve tesislerin bedeli de
vir tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden, % 
10'u peşin ve geri kalanı en çok yirmi yılda 
eşit taksitlerle ve '% 5 faizliyle birlikte tahsili 
edilir. 

VII. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Toprak ve Tarımı Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddemin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

G-özetilm ve denetim : 
Madde. — Tarım kooperatiflerinin kuruluş 

amaçlarına göre çalışmaları, Tarım Bakanlığı-
nan gözetimline tâbidir. Bunlardan Devlet yar
dımından yara.rlananlar yardımım kullanılışı 
bakımından, Tarım Bakanlığınca demeltllenllr. 

Tarımı birliklerinin teftiş ve denetimi Ta
rım Bakanlığı tarafından yapılır. 

VII. BÖLÜM 

Millet 'Meclisti Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasamsı-
na ilişikteki maddemiln ilâve ©dilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Yardımlar: 

Madde. — Çiftçiler/İn bu kanunda 'belirti
len esaslara uygun olarak kuracakları tanım 
kooperatifleri ve birliklerine kuruluş ve iiışle-
yişleri için kredi verilmesinde ve Devletçe ya
pılacak diğer yardımlarda öncelik tanınır. 
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Tarım Bakanlığınca teşvikiiı uygun görülen 
konularda kurulmuş veya kurulacak koopera
tif veya birliklere, Devlet kamu kuruluşları 
ortak olarak iştirak eder, ayrıca yabancı ser
mayenin bu gibi laıraluşlara katılması sağla
nır. 

VII. Bölüm 

Millıet Meclic-ıi Başkanlığına 

Toprak ve Tarımı Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maıddenıiın ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Biriüklerin malları ve alacakları : 

Madde. —• Tarım birliklerinin malları ve de
ğerleri aleyhine suç işleyenler Devlet malları 
aleyhine suç işleyenler gibi ceza görürler. 

Birliklerin alacakları bakımından, üyele
rinin haczi caiz bütün taşınır ve taşınmaz mal
ları üzerinde kanunî rehin ve ipotek hakla
rı vardır. 

Üyeler tarafından vâdesinde ödenmeyen 
'birlik 'alacakları hakkında yönetiim kurulla
rınca verilen tahsil kararlan, icra dairelerince 
ilâmlar gibi infaz olunur. 

VII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na Müşfikteki maddeuliln ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balhri Dağda 

Konya 

Bütçe ve harcama usulleri : 

«Madde. — Tarım birliği bütçesi yönelim 
kurulunca hazırlanılır, genel kurulun .'tasvibi 
alındıktan sonra valiliJkçe onaylanır. Yeni yıl 
;bütçesi onaylanıncaya kadar eski yıl bütçesi 
uygulanır. 

Tarım birliklerinin muamele ve harcama
ları 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sa
yılı Artırma, Eksilme ve ihale Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. Bu işler Maliye ve Ta

rım Bakanlıklarınca tespit edilecek esaslar 
dairesinde' yürütülür. 

VII. Bölüm 
Millet M'GCİiüi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na . ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Dağdaş 

Konya 
(Birlikte kullanma esasları : 
Madde. — Bıirlilkte kullanılmak üzere tüzel 

komiliklere tahsis olunan Devlete ait çayır, me
ra, otlak v-e yaylaklarda Tarım Bakanlığınca 
tespit edilecek otlatma gücü. üstünde hayvan 
o'tlaJtılamaz ve atlatmada belirli bir münavebe 
uygulanır. 

Çayır, mera, otlak ve yaylaklardan tahsis 
yapılan ''tüzelkişiliğe dâhil her çiftçi, hayvan 
varlığı ve kuraluşa katılma payı oranında ot
latma veya ottan faydalanma halkkuna sahip
tir. Otlatma veya ottan faydalanma halkkını 
kısmen ve tamamıyle kullanamayanların bu 
hakları, tahsis yapılan tüzelkişilik tarafından 
aynı şartlarla ve yönetmelikte belirtilecek esas
lara göre diğer üyelere verilebilir. 

VII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasansı-

na ilişikteki maddeniiın ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Dağdaş 

Konya 
Birliğin gelirleri : 
Madde. — Tarım birliklerinin gelirleri şun

lardır : 
a) Üyelerin katılma payı, 
b) Tesis, lişleltme idare ve bakım masraf

ları karşılığı olarak üyelerden yapılacak tah
silat, 

c) Bağışlar ve yardımlar, 
ç) Çeşitli gelirler. 
Birliklere üyelerin ödeyeceği katılma pa

yı; sahiboMukları arazinin genişliği, ürettik
leri tohumluk veya damızlığın miiiktarı ve fay
dalanma derecelerine göre yönetiim kuralun-
ca tespit edilir. Bu tespite üyelerin genel ku
rulda itiraz hakkı saklıdır. 
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VII. Bölüm, 

Millet MeclİEiİ Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Kefornra 'kanunu tasarısı
na ilişikteki maddemiim ilâve edilmesini arz ve 
teklûf ederim. 

Saygıla/rımla. 
Bahri Dağdaş 

Konya 
Birlik organları : 
Madde. — Tanım bİrliMerinilın organları ge

nel kural ile yönetilm. ve denetleme kumlun
dan ibarettir. Bu organların kuruluşu, görev 
ve çalışma esasları, yönetmelikte belirtilir. 

VIII. Bölüm 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasansı-
na İlişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
tekliif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağidaş 

İşletmelerin ve parsellerin bölünmesinde 
esas: 

Madde. —• Miras, alım, saltam, bağışlama ve 
trampa gi'bii el değiştirme işletmelerılmde işlet
meler, o bölge için tespit edilen yeter gelirli 
işletme tiplerinin s ahi b olacağı miktardan aşa
ğı parçalara ayrılmaz ve arazii parsellerinin. 
bölünmesinde, 

a) . Kuru tarla arazilisinde yirmibeş dönüm, 
sulu tarla arazisinde on dönüm ve bağ - 'bah
çe arazisinde beş dönümden daha küçük par
çalara ayrılmaması, 

b) Tarım Bakanlığınca .tespit edilecek esas
lar 'dâhilinde parsellerin toprak muhafaza, su
lama ve toprak işleme tekniğine uygun şekil 
ve büyüklükte olması, 

Es'as alınır. 

VIII. Bölüm 

Millet Mecllui Başkanlığına 
Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı

na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağda 
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Arazi malikleriyle görüşme : 

/Madde. — Parsellenin dereceleri ve her de
recenin diğerleriyle muadeleti kesin olaralk 
tespit olunduktan sonra, 

Tapulu arazi düzenleme dairesince, köyımuh-
tarı veya belediye meclisince seçilen üyenin 
hazır bulunacağı bir toplantıda, arazi malik
leriyle ve bulunmayanların gönderdikleri tem
silcileriyle görüşülerek, omların arazi düzenle
mesi sırasında gözönünde tutulmasını istedikleri 
hususlar bir tutanakla tespit olunur. Bu toplan
tıda bulunmayanlar için ikindi bir toplantı ter
tiplenir ve kendilerine toplantının yeri, günü 
ve saati bildirilir. Bu toplantıya da gelmeyen
lerin arazi toplulaştınlmasında gözönünde bu
lu riduralması gereken herhangi bir isteği olma
dığı kabul edilir. 

,VIII. Bölüm 

MiUet MeeHüi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasansı-
na ilişikteki maddenlin ilâve edilmesini arz ve 
teklıl<f ederim. 

Saygılarımla, 
Konya 

Bahri D'ağdaş 

Projenin kesinleşmesi : 

Mad'de. — Son şeklini alan tapulu arazi dü
zenleme projesi ve ekleri mahallinde onbeş gün 
süreyle mutad yerlerde asılmak suretiyle ilân 
e.Ylir ve ilânın yapıldığı bir tutanakla tevjiik 
edilir. Ayrıca duram, arazi maliklerinin ikâ
metgâh adreslerine yazılı olaralk bildirilir. 

Tapulu arazi düzenleme dai'iresi, arazi ma-
liklenlnden, projeyi kabul ettiklerine dair 
yazıla muvafakat ister. Düzenleme alanındaki 
araziniin yansından fazlaisına malik bulunan ve 
adetçe maliklerin üçte ikisinii teşkil eden kim
selerin muvafakat etmesi halinde projenin, 
icaplarına diğerleri ,de uymaya mecburdur. 
Gaipler ve adresi tespit edilemeyenler ilân ta-
li.'hiirden itibaren onbeş gün içinde müracâat 
•etmezlerse projeyi kabul etmiş sayıdırlar. 

Muvafakatti alman arazi düzenleme pro
jesi Tarım Bakanlığınca tasdik ediLdlLJlen son
ra kesini eş ir: 

— 658 — 



M. Meclisi B : 125 12 . 6 . 1973 O : 2 

VIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Taran Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddemin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

(Bahri Dağdaş 

Projenin araziye tatbvlki ve tescil işlemi : 

Madde. —• Kesinleşen düzenleme projesi ta
pulu arazıi düzenleme dairesi ile Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü teşkilâtınca roleve ölç
me işleri birlikte yapılmak suretiyle araziye 
(tatbik ediir, 

Tapu idaresi, Tapulu Arazi Düzenleme Daii-
resi tarafından gönderilen yeni mülkiyet lis
telerini, arazi maliklerinden alman nıuvafa-
katnanıelem ve parselasyon plânlarını incele
dikten sonra başka bir talebe lüzum kalma
dan, 'kendiliğinden eski tescili eni siler ve yeni 
duruma göre gereken tescilleri yapar. 

VIII. Bölüm 

Millet Mecliui' Başkanlığına 

Toprak ve Tan/m Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenûn ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Bağdaş 

lAynî ve şahsî haklar : 
ıMadde. — Tapulu arazi düzenlenmesine 

konu teşkil eden taşınmaz mallar üzerindeki 
aynî ve şahsî haklar genel hükümlere tabidir. 

VIII. Bölüm 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Bağdaş 
Düzenlemenin devamlılığı : 

Madde. — Düzenlemenin bitirildiğa alan
lardaki parsellerin alım, satım, miras, bağış

lama ve trampa gibi el değiştirme işlemleri 
sebebiyle sekimin ve büyüklüğünün değişti-
rilmesıi düzenleme amacına aykırı olmamak 
kaydıyle Tapulu Arazi Düzenleme Dairesjinin 
iznine bağlıdır. 

VIII. Bölüm 

Millet Meclisti Başkanlığına 

Toprak ve Tanlm Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maıddeniiin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla.. 
Konya 

OBahri Dağdaş 

Düzenleme sahalarında alınacak tedbirler : 
Madde. — Düzenleme işlerine başlanacağı 

tarih, en az altı ay evvelinden o safhadaki çift
çilere mahallinde mutad vasıtalarla duyuru
lur. Düzenleme yapılacak sahaya ekilice ek ürü
nün çeşidi, kaplayacağı alan ve yeri, Tapulu 
Arazi Düzenleme Dairesi ile köy ihtiyar heye
t i tarafından birlikte kararlaştırılır. Bu ka
rarda belirtilen hususlara riayet emmeyenler 
ileride herhangıi bir zarar ve ziyan tale'bede-
mezler. 

Ansak, arazide evvelce eklimi kararlaştırı
lan ürün bulunduğu halde, uygulama sıra
sında ürüne zarar verilmesi halinde, bunun be
deli idarece sahibine ödenir. 

VIII. Bölüm 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenûn ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

ıBahıü Dağdaş 
Eksilme ve artışlar : 
Madde. — Tapulu arazi düzenlendirîlmesli 

yapılan alanda, yol kanal ve benzeri müşterelk 
tcoislerin kapladığı yerler d ol ay isiyle mey
dana gelecek arazi eksilmeleri, bu alandaki 
özel mülkiyete konu teşkil etmeyen araziden 
karşılanır. 

Bu suretle karşılanamayan kısum, arazi bü
yüklükleri ve değerleri orantılı olarak mallk-
lcıin arazisinden düşülür. Düşülen miktar nıa-
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likin aımisinin c/c 5'miden fazla olamaz. Bu 
miktar ' teknik zaruretler dolayısiyle % •5,i ge
çerse, düşülen fazla kısmın hedeli gerçek kar
şılığı üzerinden idarece arazi sahibine ödenir. 

Düzenleme yapılan alanda tatbikat sonun
da arazide artış olursa bu arazi, bu ikamın hü
kümleri dairesinde kullanılmak üzese Tarım 
Bakanlığı emrine geçer. 

XI. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. m 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Sicil kaydı tutulması : 

Madde. — Çiftçi kuruluşlarına tahsis olu
nan çayır, mera, oltlak ve yaylakların Tarım 
Bakanlığınca sicil kayırtılan tutulur. Yapılan 
tahsislerin tapu siicıiline işlenmesi sağlanır. 

'Tahsis enilen çayır, mera, otlalk ve yaylak
ların ıma'ksiadma uygun bir eklide kullanılıp 
•kullanılmadığımın tespitinde ve ısınır ihtilâf
larında hu sicil kayıtları es'as alınır. 

XI. Bölüm 

Millet M>eclii3ii Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddemin ilâve edilmesini arz ve 
tekllif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

(Bahri Dağdaş 
iGeçiit halkları : 

.Madde. — Hiç veya yeterli yolu bulunma
yan tarum. işleltımesi sahipleri ile mera, otlak, 
yaylaklarda otlatma yapmak iiçiın hayvanlarını 
buralara geçirmek zorunda olan hayvan sa
hiplerine konuşulan veya güzergâh üzerimde
ki arazi sahipleri bedeli karşılığında uygun bir 
yerden geçit hakkı tanımak zorundadırlar. 

Devletin özel mülkiyetindekıi arazilerde, il
gili idarelerin göstereceği yerlerlden geçit 
hakkı verilir ve 'bu hak karşı/lığında bir üc
ret alınmaz. 
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Greçilt yerlerini'n tespiti, geçit hakkı için öde
necek bedeller ve diğer hususlarla ilgili esas
lar Tarım Bakanlığınca hazırlanacak yönetme
likte belirtilir. 

XI. Bölüm 
Millet Mecl'ilsii Başkanlığına 

'Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenliln ilâve edilmesini a,rz ve 
tekljf ederim. 

Saygılarımla. 
Komıya 

Bahri Dağdaş 

Otlatma ve ottan faydalanma ücretleri : 
Madde. — Tüzelkişıiliğe dahil çiftçiler, ot

latma ve ottan faydalanma karşılığı olarak 
her hayvan birimi başına tespit edilecek üc
reti tüzelkişilik adına ödenmekle yükümlü
dürler. 

Bu ücret; Tanm Bakanlığı mahallî teşki
lâtı ve Ziraat Odası temsıicilerinin do katulma-
sı ile tüzelkişilik yönetim kurulu tarafından 
tespit edilir. 

Çiftçi kuruluşu tarafından toplanan bu 
paralar, çayır, 'mera, otlak ve yaylakların iş
letilmesi, korunması ve geliştirilmesinde kul
lanılır. Her yıl toplanan paranın yüzde onu 
bu kanunla teşkil edilen özel fona yattırılır. 

İkinci fıkrada belirtilen ücretleri zama
nında ödemeyenler hakkında Kamu Alacakla
rının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hüküm
leri uygulanır. 

XI. Bölüm 

Millet Mecfeii Başkanlığına 
'Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı

na ilıişıikteki maddenliln ilâve edilmesini arz ve 
tekl'.tf ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Temlik ve tahsis : 
Madde. — Uygulama alanlarında Devlete 

aidolan ve bu kanuna göre çayır, mera, otlak 
ve yaylak olarak ayrılmış bulunan araziler 
•'birlikte kullanılmak üzere o arazi ile ilgiü çift
çilerin bu kanuna göre teşkil ettiği kuruluş
lar tüzelkişiliğine tahsis olunur. . 

Bu tahsisler başkalannın intifama bıra
kılamaz veya kiraya verilemez. 
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XI. Bölüm 

•Millet Meeîibi Başkanlığına 

Toprak ve Tarımı Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenliln ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
iBahri Dağdaş 

D. P. Konya 'Milletvekilli 

Islah ve bakım : 

Madde. — Tüzel kişilere tahsis edilen çayır, 
mera, otlak ve yaylaklardan ıslaha muhtaç 
olanlar veya bunların ıslaha muhtaç parçala
rı, tahsis yapılan tüzelkişilikler tarafından pro
jelere göre kısım kısım ıslah edilir. Ayrılan kı
sımlar ıslah edilinceye kadar buralarda hay
van ötlatılamaz. Ancak müsaitse otları biçile
rek faydalanılır. 

Çayır, mera, otlaik ve yaylakların ıslahı ve 
bakımı ijçıin gerekli projeler Tarım Bakanlığı 
tarafından yapılır veya yaptırılır. Projelerin 
uygulama giderleri 64 ncü madde gereğince 
toplanan paralardan, çiftçi kuruluşuna veri
len kredilerden ve Devletin maliyete iştirak 
yardımlarımdan karşılanır. 

XI. Bölüm 

Millet Meclbi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
, Bahri Dağdaş 

D. P. Konya Milletvekili 

Yasaklar : 
Madde. — intifa tüzelkişilere bırakılan ve

ya mülkiyeti! gerçek kişilere aildolan çayır, me
ra, otlak ve yaylaklar, hayvan otlatma ve ot 
üretiminden başka maksatlarla kullanılamaz. 
Aksi halde yapılan tahsisler kaldırılır. Ger
çek kişilere aidiolanlartdan verimsiz işletme
ler de bu kanun hükümleri gereğince kamu- • 
laştırılır. Ancak teknik ve ekonomik şartlar 
vâki olacak 'değişikliklere dayanılarak Ta
rım Bakanlığının müsaadesi ule bu arazinin 
kullanılma şekilleri değiştirilebilir. 
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XI. Bölüm 

Millet M'eolM Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasansı-
na ilişikteki maıddeniiln ilâve edilmesini arz ve 
tekliiif ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Dağdaş 

D. P. Konya Milletvekili 

Yönetmelik : 
Madde. — Çayır, mera otlak ve yaylaklar

da otlatma ve ottan faydalanma usulleri, çift
çilerden alınacak ücreltlenin tespiti ve tahsili, 
kamu teşekkülleri ile ejüffaçi kuruluşları ara
sındaki işbirliği, çayır, mera, otlak ve yaylak
ların otlatma gücünün tespiti, bakımı, geliş
tirilmesi:, işletilmesi, göçene hayvancılığın dü
zenlemesi ve sair hususlarla ilgili esaslar yö
netmelikte belirtilir. 

" XI. Bölüm 

Millet Mecl'Bİ Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddeniiln ilâve edilmesini arz ve 
tekliiif ederim, 

Saygilaırımla. 
Bahri Dağdaş 

D. P. Konya Milletvekili 

Göçebe halindeki hayvancılığın düzenlen-
nıesî : 

Madde. — Uygulama alanlannda gelenek
lere göre yapılan göçebe hayvaneılıik: İlgilile
re belirli yerlerde Devlete ait çayır, mera, 
otlak ve yaylak tahsisi suretiyle ve bu kanun 
hükümlerine göre düzenli esaslara bağlanır. 

Göçebe hayvancılıktan vazgeçmek 'isteyen
lere arazi edindirme kredisi, mesken kredisi ve 
diğer Devlet yardımlarında öncelik tanınır. 

XI. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reîormu kanunu tasansı-

na ilıişikt'eki maddenliln ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılanmla. 
Konya 

İBahri Dağdaş 
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Onman köylüleriyle işbirliği : 
Madde. —• Orman içi •köylülerimin kalkın-

dınlması maksadiyie, her aileden asgarî bir 
kişinOn orman işlerinde devamlı çalıştırılma
larını sağlamak gayesiyle ormanlarda; 

a) Orman anıenajman cüzi, tam büyüklük
leri, köy topluluğunun ihtiva ettiği aile ade
di dikkate alınarak tayin ve tespit edilir. 

•b) Her amen'ejman plânı ille sayılsa kadar 
işletme sınıfına ayrılır. 

c) Her işletme sınıfında korunma, yol, 
ekim, dikimi, bakımı müdahaleleri, imar, istih
sal ve taşıma gibi yapılacak işler zamana ve 
mekâna göre tertip ve tanzim, edilerek dü
zenli yürütülecek plânlara bağlanır. Bu plân
larda ön'görülen hizmet ve vecibeleri yenine 
getirmeyen aileler orman dışına çıkarılır ve 
•gerekiyorsa yerlerine haşlka aileler alınır. 

Orman içi köylülerin kendi aralarında bu 
kanuna göre kuracakları köy orman koope
ratiflerinin kuruluşunda orman idaresince kre
di verilir ve teknik yardım yapılır. 

Yukardaki esaslar dâhilinde orman köy
lüleri ile iş'birliği kuruluncaya kadar plân ve 
projelere göre, Devlete ait ormanlarda yaptırı
lacak kesme, taşııma, toplama, istif, imal, ba
kım, imar, ağaçlama, koruma yol yapma, or
man yangınlarını önleme, zararlı böcek; ve 
haftalıklarla mücadele ve orman son depola
rına kadar nakliyat gibi orman işleri, mün
hasıran köy orman 'kooperatiflerine veya üye
lerine hirim fiyat, yevmiye ve pazarlıkla ya
pılır. 

XI. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
t'eklf.if ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Dağdaş 

Konya 

Özel orman tesisi ve yardımlar : 

Madde. — Su toplama havzalarında orman 
tefrik edilecek araziden özel mülkiyete konu 
olanlar ile Devlet ormanları dışındaki Devlete 
a'İt araziden bu kanuna göre ormana ayrılarak 
gerçek ve tüzelkişilere orman haline getiril

mek üzere tahsis olunan yerlerin tahsis olu
nan kişiler tarafımdan orman haline ıgetirlil'nıe-
si için gerekli tohum ve fidan bedelsiz ola
rak Devletçe tamın 'edilür; ayrıca bunlara en 
az yirmi'beş yıl vâde ile yeteri kadar kredi 
sağlanır ve teknik yardım yapılır. Kredilerin 
faizleri, tesiiis edilen ormanların bakım ve ko
numa masrafları ile sigorta primleri özel fon
dan karşılanır. Ağaçlandırılan arazinin sahi
bi, ağaçlandırmadan itibaren elli yıl için ağa,ç-
landrıdığıı sahaya ait arazi vergilerinden muaf 
tutulur. Bu sahaları orman halinde muhafaza 
etmeyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır, ve
rilen kredliıler faızlerîl ve sair masrafları ile 
birlikte tahsil olunur, 

Orman haline getirilmek üzere tahsis edi
len-arazi: beşinci yıl sonunda ağaçlanmayı ya
pana bedelsiz olarak temlik olunur. Bu yerleri 
'beş yıl içinde ağ aç lamdır ma yani ardan veya 
ağaçlandırılan yerleri orman halinde kora-
yup devam ettirmeyenlerden temlik hakkı ge
ri alınır. 

iBu suretle 'kurulan ormanlar Orman Kanu
nunun hususî ormanlarla ilgili hükümlerine 
tabidir. 

XI. Bölüm 
Millet Meclisti Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddemin ilâve edilmesini arz ve 
tekljjf ederim. 

Saygılarımla.. 
Bahri Dağdaş 

Konya 

Orman ürünlerinin değerlendirilmesi : 
Madde. — Ormanlardan üreHülecelk odun 

hammaddesi ile tali ürünlerin iç ve dış piyasa
da rasyonel şekilde değerlendirilmesi içilin ha
zırlanacak orman sanayi plânlamasını uygun 
olarak, köy orman kooperatifleri tarafından 
endüstri tesislerinin kurulması teşvik olu
nur. 

XI. Bölüm 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarımı Reformu kanunu tasansı-
* ıra ilişıikteki maddemin, ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Dağdaş 

( Konya 
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Ormanlarla ilgili tedbirler : 

Madde. — Bu kanunun uygulanması ile il
gili olarak ; 

a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, 
yetiştirilmesi, halk orman ilişkilerinin düzen-
knm.es", mevcut veya yeniden tesis edilecek 
gerçek ve 'tüzelkişilere ait ormanlar için tek-
nük yardım ve kredi sağlanması, 

b) Gelişen teknik ve ekonomik şartlara 
göre yurt ormanlarından yetişme muhiti şart-
laıında mümkün olan en yüksek tecessüm ve 
hektar servetini elde edecek şeklîde ve kali
tede orman hâsılatının devamlı olarak alın
ması ve bu suretle ormanların ekonomik bir 
gelir kaynağı haline getirilmesi, aynı zaman
da ormanların sosyal, kültürel, estetik tesir
leri gibi faydalarının en yüksek seviyeye çı
karılması, 

c) Orman içinde yaşayan halkın emeğinin 
değerlendirilmesi, gelir ve hayat seviyesinin 
yü'ks'eltüilimesi v« ormanları -geliştirecek şekilde 
bunlarla işîbiliği yapılması, 

iç) Yurt ormanlarından üretilecek odun 
hammadesi ile tali ürünlerin iç ye dış piyasa
da rasyonel şekilde değerlendirilmesi için ge
rekli her türlü idarî, teknik ve ekonomik ted
birlerin alınması ve lüzumlu tesislerin (kurul
ması,, 

d) Gelişen şartlar ve ormancılık tekniği 
karşısında ormanların verimliliğinin ve bunun
la ilgili çalışmaları düzenleyen işletme plânla
rının beynelmilel araştırma verilerinden de fay
dalanılarak; Orman Genel Müdürlüğü, Orman 
fakülteleri ve diğer araştırma kurumlarınca 
periyodik olarak gözden gecikilmesi, gerek
li tashih ve yenileme esaslarının tespit edil
mesi, 

e) Bu hizmetler için araştırma kuruluşla
rının güçlendirilmesi, ve tatbikatlarunı araş
tırma verilerine göre yöneltmesi, 

île ilgili işlerin uygulama alanlarında ön
celikle ele alınmasından Tarım Bakanlığı so
rumludur. 

XI. Bölüm 

•Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklıilf ederim. 

Saygılarımla., 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Orman İçindeki çayır, mera, otlak ve yay
laklar r 

Madde. — Orman sınırlan içinde bulunan 
çayır, mera, otlak ve yaylak arazilerin korun
ması, bakmnı ve geliştirilmesi ve bunlardan 
faydalanma esasları) ile ormanlardan geçiş 
usulleri orman dışındaki çayır, mera, otlak 
ve yaylaklar için bu kanunla getirilen hüküm
lere tabidir. 

X. Bıölüım 

Millet M'eclM Başkaniağına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasansı-
na ilişikteki maiddenüln ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kanıya 

Bahri Dağdaş 

Devlete ait arazinin kiraya verilmesi : 
Madde. — Uygulama alanlannda Hazine 

tarafından arazilerim kiraya verilmesinde hu 
kanun hükümlerine uyulur. Maliye Bakanlığı 
tarafından tahsil edilen kira bedelleri hu ka
nuna göre kurulan özel fona yatınlır. 

X. Bölüm 

Millet M'eölM Başkanlığına 

Toprak ve Tanım Reformu kanunu tasansı-
na ilişikteki maddentim ilâve edilmesini arz ve 
teklıif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
(Sözleşmelerin düzenlenmesi : 
Madde. — Kiracılık veya ortakçılık sözleş

meleri, hasılı örneğe göre, mal sahibi, kiracı 
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veya ortakçı arasında üç nüsha olarak düzen
lenir. Sözleşmeler, mahallî ziraat odası ve zi
raat odası ibuhınmaıyan yerlerde Tarım Ba
kanlığının ilgili kuruluşu tarafından kanuna, 
uygunluJk balkımından dmcelenıh' ve onaylana
rak 'birer kopyası taraflara verilir ve üçüncü 
kopyası alıkonur. 

O mahalde sonradan ziraat odası kurulma
sı halinde, tamım, kuruluşu, sözleşme kopyala
rını odaya devreder. 

X. Bölüm 

Miillet Mec&i Başkanlığına 

fTloprak ve Tanım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maıddenjim ilâve edilmesini arz ve 
tekKif ©derim. 

Saygılarımla. 
Konya 

ıBahıii Dağdaş, 

Kiracılık ve ortakçılık sözleşmeleri : 
Geıçilci madde. —> Kiracılık ve orta'kçiilıkla ill-

ıgili sözleşmeler bu kanunun yürürlüğe girme ta
rihlinden itibaren üç yıl içinde bu kanun hüküm
lerine uygun olarak yeniden düzeınlenilr. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılan kiracılık ve ortakçılıktan doğacak an
laşmazlıklarda bu kanunla getirilen örnek 
'Sözleşmelere itibar olunur. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kiraya veya ortağa verilecek arazi büyük
lüğü : 

Madde — Küçük veya yeter gelirli tarım 
işletmeleri, bu kanun hükümleri dahilinde, bü
tün olarak ve ancak bir çiftçiye kiraya veya 
ortağa verilebilir. 

Orta veya büyük tarım işletmelerinin veya 
bunlara ait tarım arazisinin birden fazla çiftçiye 
kiraya veya ortağa verilmesi halinde; 
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a) Bir kiracı veya ortakçıya isabet edecek 
kısmın sağlayacağı yıllık gelir, bölge için belirti
len yeter gelirli tarım işletmesi gelirinden az 
olamaz. 

b) Bir şahsa ait işletme veya işletmelerin 
büyüklüğü ne. olursa olsun, l'den fazla kimseye 
kiraya veya ortağa verilemez. 

Bu hükümlere uyulmamasmdan mal sahibi 
sorumludur. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Mal sahibi için yasaklar : 

Madde — Mal sahibi, kiracı veya ortak
çılarından aşağıda yazılı hususları isteyemez; 

a) Kiracı veya ortakçının veya bunların aile 
efradının karşılıksız olarak kendi işinde çalış
masını, 

b) İşletmeden elde edilen ürünün kendine 
veya kendi istediği yere ve şekilde satılmasını 
yahut kendi tesislerinde işlenmesini, 

c) İşletmeye yahut kiracı veya ortakçının 
ailesine lüzumlu bulunan ihtiyaç maddelerinin 
kendi satış yerlerinden sağlanmasını, 

ç) Yaptığı malî yardım karşılığının kendi
sine ürün olarak verilmesini. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kiracı veya ortakçının şüf'a hakkı : 

Madde — Mal sahibi, kiracılık veya ortak
çılık süresi içinde, arazisini satmak isterse, mev
cut kiracı veya ortakçı, sözleşme konusu arazi 
üzerinde şüf'a hakkına sahiptir. 
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X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

^oprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kiracı ve ortakçının vecibeleri : 
Madde — Kiracı veya ortakçı, sözleşme sü

resince bu kanun hükümleri ve sözleşmedeki 
esaslar dairesinde kira veya ortaklık konusu iş
lemeye veya işletmeye iştirake zorunludur. 

Kiracı veya ortakçı mal sahibinin rızası ol
madıkça kira veya ortaklık konusunu kısmen 
veya tüm olarak başkasına devredemez. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarafların değişmesi : 

Madde — Sözleşmenin devamı süresinde ta
raflardan birinin ölümü veya herhangi bir se
beple kaybolması, mal sahibinin değişmesi gibi 
hallerde yapılacak işlemler sözleşmede ya
zılı değilse; taraflar, mirasçılar veya ka
nunî temsilcileri sözleşmenin devamı veya 
feshi üzerinde serbestçe anlaşır ve karara 
varırlar. Bu kararı mahallî ziraat odasına yok
sa Tarım Bakanlığının ilgili kuruluşuna yazılı 
olarak bildiriler. Anlaşmamazlık halinde 89 ncu 
madde hükümlerine göre hareket edilir. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kira bedeli ödeme şekli ve süre : 
Madde — Bir tarım işletmesinin veya arazisi

nin yıllık kira ücreti bu işletme veya arazinin 
gerçek karşılığının yüzde onundan fazla olamaz. 
Mal sahibinin kiracıya taşınmaz mallardan baş
ka âlet, makine vesair üretim vasıtaları da ver
mesi halinde bunların kira ücreti sözleşmede ay
rıca belli edilir. 

Kira ücreti, sözleşmede belli edildiği şekilde 
ve zamanda aynen veya nakden ödenir. Ödeme 
tarihi aynen ödemelerde yetiştirilen asıl ürünün 
hasadından ve nakden ödemelerde satışından 
sonradır. Kiracı isterse kira ücretini kısmen 
veya tamamen peşin olarak ödeyebilir. 

Kira süresi dört yıldan az olamaz. Bu süre, 
esas itibariyle, yetiştirilen asıl ürünün hasadı ile 
sona erer. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Ortakçılıkta pay ve süre : 

Madde — Ortakçılıkta mal sahibi ve ortak
çısının yükümlülük ve payları sözleşme ile be
lirtilir. Ancak mal sahibinin payı, üretim için 
sağlayacağı arazi, bina, araç ve diğer imkânlara 
göre yüzde ondan az ve yüzde elliden fazla ola
maz. Ortakçılık süresi en az üç yıldır. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Anlaşmazlıkların halli : 

Madde —• Sözleşmenin ihlâli veya herhangi 
bir suretle anlaşmazlık çıkması, kiracılık veya 
ortakçılığın feshi sebebi olabilir. Böyle bir an
laşmazlık vukunda, iş hakem heyetine havale 
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edilir. Hâkem heyeti, biri kiracı veya ortakçı, 
diğeri mal sahibi tarafından tayin edilecek iki 
kişi ile "bu ikisinin Tarım Bakanlığı mahallî teş
kilâtı veya konuya göre ilgili odalardan seçe
cekleri tarafsız üçüncü bir kişiden kurulur. Bu 
heyet konuyu sözleşmede yazılı hususları da göz-
önüne alarak inceler ve kararını verir. 

Bu karara uyulduğu, tebliğinden itibaren on 
gün içinde; taraflarca birlikte yazı ile bildirilir 
ve anlaşmazlık devam ederse mahallî mahkeme
ye başvurulur. 

Anlaşmazlığın halli için hâkimin bilirkişilere 
başvurması halinde bilirkişi heyeti, Ziraat Mü
hendisleri Odasına kayıtlı iki ziraat yüksek mü
hendisi ile mahallî ziraat odalarınca gösterile
cek arazi sahibi bir çiftçiden kurulur. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kiracı veya ortakçı tarafından yapılacak te
sis ve alınacak tedbirler : 

Madde — Kiracı veya ortakçı, sözleşmede 
belirtilen esaslar dahilinde işletmede gerekli te
sisleri yapabilir ve işletme ile ilgili tedbirleri 
alabilir. Bunun için kendilerine mal sahibinin 
kefaleti veya diğer teminatlar karşılığı kredi 
verilebilir. Bunlardan doğan gider ve gelirlerin 
paylaşılması ve sözleşmenin sona ermesi halin
de ne şekilde hareket edileceği, sözleşmede be
lirtilir. 

X. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Mal sahibinin vecibeleri : 
Madde — Kiracılık veya ortakçılık şeklin

deki işletmelerde mal sahibi, kiracı veya ortak

çısına sözleşme süresince arazinin veya tarımla 
ilgili diğer mülkün kullanılmasını ve bundan 
faydalanmasını taahhüdeder. 

Mal sahibi, sözleşmeyi, süresinden daha önce 
sona erdiremez ve süre sonunda işletenin rızası
nı almadan işletmesini aynı şartlarla başkalarına 
kiraya veya ortağa veremez. 

Mal sahibi; kira veya ortağa verme şartları
nı değiştirmek istediği takdirde, sözleşmenin bi
timinden altı ay önce yeni şartları yazılı olarak 
kiracı veya ortakçıya bildirir. Kiracı veya or
takçının bu şartları kabulü halinde, mal sahibi; 
başkaları ile anlaşma yapamaz. 

Mal sahibi, işletmesini bizzat kendisi veya 
füruu vasıtasiyle işletmek isterse, keyfiyeti söz
leşmenin bitiminden altı ay önce yazılı olarak 
kiracıya veya ortakçıya bildirmek suretiyle söz
leşmeyi sona erdirebilir. Kiracı veya ortakçı
nın buna itiraz hakkı yoktur. Sözleşme bu su
retle sona erdirildiği halde şart üç ay içinde ye
rine getirilmezse kiracı veya ortakçı tazminat 
talebinde bulunabilir. 

Kiraya veya ortağa verilen arazinin bu ka
nundaki esaslara göre verimli olarak işletilme
sinden mal sahibi sorumludur. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarımla ilgili araştırma faaliyetleri : 

Madde — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli tarımla ilgili teknik ve ekonomik bilgi
lerin ve donelerin elde edilmesi ve standartların 
hazırlanması amaciyle, her su toplama havzasın
da bir araştırma enstitüsü kurulur veya o alan
da mevcut tarımla ilgili araştırma müessesele
rinden Tarım Bakanlığınca uygun görüleni araş
tırma enstitüsü olarak geliştirilir. Uygulama 
alanında mevcut araştırma yapan diğer müesse
selerden Tarım Bakanlığınca gerekli görülenler 
bu enstitüye bağlanır. 

Uygulama alanları içinde ve dışındaki Tarım 
Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşları, Devlet 
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Üretme Çiftlikleri, haralar ve inekhaneler bu 
konuda belirtilen araştırma, eğitim ve yayın hiz
metlerini yapacak şekilde yukarıdaki fıkra esas
ları dahilinde yeniden düzenlenir. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki [maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Çiftçinin eğitimli ve öğretimi : 
Madde — Tarım alanında ckul içi ve ckul 

dışı öğretim ve eğitim yapmak, yayım hizmet
lerinde ve tatbikî araştırmalarda bulunmak, 
çiftçinin ihtiyacı bulunan tohumluk ve damız
lıkları üretmek ve bunları çiftçiye intikal ettir
mek imalksadıyle Tarım Bakanlığı tarafından 
îtantm meslek okulları açılır. Bu konularda pa
rasız yatılı olarak okuyan öğrenciler mecburî 
hizmete tabi tutulmazlar. 

-Meslek okullarında; 

a) Çiftçi çocukları aile işletmesinde ve ta
rım alanında diğer çeşitli işletme ve teşekkül
lerde ejalışabilecelk ve ileri tarım (metotlarını 
yapabilecek yeterlikte ve pratik bilgiye sahibo-
larak yetiştirilir. 

b) Tarım tekniğinin yeni bilgi ve metotları -
nı çiftçiye öğretmek, uygulamak, istihsal ve 
imalâtla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bun
dan temin etmek, çiftçi ailesinin eğitimini te
min etmek ve davranışlarımda değişiklik yarat
mak, tarım ürünlerini en kârlı bir şekilde de
ğerlendirmek, tarım işletmelerini geliştirmek ve 
mevcut insan gücünün işletmeler üzenin d eki et
kisini çoğaltacak tedbirleri almak ve çiftçiyi 
teşkilâtlandırmak gibi hizmet ve faaliyetler ya
pılır. 

c) Araştırma enstitüleri ile işbirliği h alin
de ^adaptasyon deııcımeleri yapılarak ekonomik 
değeni olan neticelerin demonstrasyon yolu ile 
yayımı sağlanır, okulların yayım çerçevesi içe
risindeki tohumluk ve damızlık ihtiyacı işlet
melerin imkânları ile veya bölge çift çileliyle iş
birliği yapılarak karşılanır. Kız, erkek, çiftçi 
çocuklarının ve kadın erkek yetişkin çiftçilerin 

okul dışı tarım eğitimlerini sağkmak üzere özel 
yönetmelik uyarımca kurslar açılır. 

Tarım alanında özel eğiıtdlm ve öğretim gör
müş çiftçilere işletmelerini geliştiranıek maksa-
dıyle bu kanunla sağlanan kredi ve Devlet ya
tırımlarında öncelik tanınır. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini- arz ve 
teklif edenim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Araştırmalarda işbirliği : 

Madde — Tarımla ilgili araştırma faaliyet
lerinde, Tarım BaJkanlığı araştırma kııruilîuşları-
ııın geliştirilmesinde, araştırana elemanlarının 
yetiştirilmesinde ve bu kanunun uygulanması 
ile ilgili sorunların çözümlenıuııesinde Tarım Ba
kanlığı, Ziraat, Orman, Veteriner Fakülteleri ve 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu ile işbirliği yapar. 

Tarım Bakanlığı araştırma projellerinin so
rumluluğunu ve 160 ncı maddede belirtilen 
araştırma enstitülerinin bu kanunun maksadı
na göre geliştirilmesi görevini fakültelerin ilgi
li öğretim üyelerine verebilir ve kendilerinden 
bu kanunun uygulanması sırasında belirecek 
problemlerin incelenmesini isteyebilir. 

Öğretim üyelerine bu hizmetlerine karşılık 
Tarım ve Maliye bakanlikları tarafından bir
likte hazırlanacak yönetmelik esasları dahilin
de bir ücret ödenir. Ödenecek bu ücretten do
layı bunların diğer hak ve menfaatlerine halel 
gelmez. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Ref ortam Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Ba.hri Dağdaş 
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Merkez Araştırma Enstitüsü ve Konseyi : 

Madde — Bu kanunun uygulanması ile il
gili araştırmalar için tip projeler hazırlamak, 
havza araştırma enstitülerince teklif edilen araş • 
ıtırıma projeler'ini tetMIk ve tasdik etmek, sıraya 
koymak, gerektiğinde şümulü araştırma proje
leri hazırlamak veya hazırlatmak, proje so
rumlularını tayin etmek, araştırma projelerinin 
yürütülmesini izlemek ve sonuçlarının değer-
•1'endirilm.iesini kontrol etmok ve Tarım Bakanlı
ğınca verileeelk araştırma ile ilgili benzeri di
ğer işleri yapmak üzere bir merklez araştırma 
'enstitüsü ve konseyi kurulur. 

Merlkez Araştırma Konseyi, Tarım Bakanlığı
nın başkanlığında, Ziraat, Orman ve Veteriner 
fakülteleri dekanları, ilgili genel müdürler, Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile 
gruplarının sekreterlerinden ve Merkez Araştır
ma Enstitüsü Müdüründen teşekkül eder. 

Merkez Araştırma Konseyine verilen görev
ler ile ilgili hazırlıkları yapmak, konsey tara
fından alınacak kararların tatbikini izlemek, 
araştırıma projelerini arşivlemek, araştırma so-
muçlarmı yayınlamak ve konseyin idarî ve di
ğer işlerini yürütmek üzıere Tarım Bakanlığına 
'bağlı bir Araştırma Konseyi Sekreterliği kuru
lur. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişiktekii maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ıcderim. 

Saygılarımla. 

Enformasyon ve eğitim 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Madde — Araştırma sonuçları ile pazar
lamaya ilişkin bilgi ve haberlerin değeriendİTÜle-
rek zamanında üreticilere ulaştırılması için Ta
rım ve Ticaret bakanlıklarınca gerekli tedibirler 
alınır. 

Pazarlama konularımda, ilgililerin aydınlla-
tılmıası bakımından gerekli kurslar açılır, se-

'rninerler tertiplenir. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini ara ve 
teklif »ederim, 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Araştırma : 
Madde — Pazarların tarım ürünlerine 

olan talepleri, fiyatlar ve ürünlerin pazarlanma-
sına ilişkin yetiştirme ve hasat tekniği, topla
ma, tasnif, amlbalâj muhafaza, depolama, taşı
ma ve işleme gibi konularda gerekli araştırma
lar Tarım Bakanlığı tarafından yapılır. Baş
lıca memleketlerin üretim ve pazarlama ile il
gili faaliyetleri izlenir ve buna göre gerekli 
tedbirler ;alınır. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
'teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarım Bakanlığına bağlanacak kuruluşlar : 
Madde — Toprak Muhafaza ve Ziraî Sula

ma işleri Grene! Müdürlüğü ile Toprak ve İs
kân işleri Genel Müdürlüğünün 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun uygulanması 
ile ilgili merlkez ve taşra kuruluşları, mevcut 
kadro ve elemanları ile birlikte Tarım Bakan
lığına bağlanmıştır. 

XIII. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Tarım mahkemeleri : 
Madde — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili olup görülmesi genel mahkemelere ait 
dâva ve işleri görmek üzere, uygulama alanla-
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rında tek hakimli ve asliye mahkemesi sıfatını 
haiz yeter sayıda «tarım mahkemeleri» kurulur. 

Bu mahkemeler; görevleri, yetkileri, muha-
ıkeme usulü ve sair hususları bakımından Tapu
lama Kanunundaki tapulama mahkemelerinin 
tabi olduğu hükümlere tabidirler. 

Tarıım mahkemeleri yargıçları ile bunlar em
rine verilecek kâtip, mübaşir ve hademelerin 
kadroları ayrıca alınır. 

XIII. ©ölüm 

,Millet Meclisi Başkanlığına-

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 
Diğer kamu kuruluşları : 
Madde —• Bu kanunun uygulanmasında, özel 

kanunlarına göre kendilerine görev düşen ka
mu kuruluşları, bu hizmetleri gereken şekilde 
başarıya ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu mak
satla 'bünyelerinde gerekli düzenlemeleri ya
parlar. 

XIII. Bölüm 
.Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Tarım Bakanlığı kuruluşlarının yeniden dü
zenlenmesi : 

Madde — Tarım Bakanlığı, kuruluş kanu
nu ve özel kanunlarla verilen görevlerle birlik
te 20Ü ncü maddede sayılan hizmetlerin yurt 
çapında etkili bir şekilde ifası için kuruluşlarını 
yeniden düzenler. 

XIII. Bölüm 

jMillet Meclisi Başkanlığına. 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Uygulamadan sorunlu bakanlık : 

Madde — Bu kanunla kamu kuruluşlarına 
ve özel hukuk tüzelkişilerine düşen hizmetle
rin koordinasyonunu sağlayacak şekilde uygu
lanmasından Tarım Bakanlığı sorumludur. 

XIII. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı-
sına ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Tüzük : 
Madde — Bu kanunun gerekli hükümlerinin 

uygulanma şekilleri bir tüzükle tâyin ve tespit 
olunur. Bu tüzük işbu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en çok iki yıl içinde uy
gulamaya konur. 

XIII. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı-
sına ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kanunda yer almayan hususlar : 
Madde — Bu kanunda yer almayan husus

lar hakkında genel hükümler uygulanır. 

XIII. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı-
sıııa ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Bu kanunla Tarım B'akanlığına verilen gö
revler : 

Madde — Tarım Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen görevlere ilâve olarak Tarım Bakanlığı
na ,bu kanunla aşağıdaki görevler verilmiştir. 
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~~ Uygulama alanlarının seçilmesi, 
— Tarım arazilerinin kullanma şekillerine 

ayrılması ve sınırlarının belirtilmesi, 

— Tarımla ilgili geliştirme plânlarının, 
projelerinin ve uygulama programlarının ha
zırlanması, 

— Çayır, mera, otlak ve yaylakların tahsisi 
işleri ve sicil kayıtlarının tutulması, 

— Arazi gerçek karşılığının ve bu kamu
laştırma bedellerinin tespiti, 

— Arazi satı.nalma ve kamulaştırma işleri, 
— Tarım çeşitlerine ve bölgelere göre yeter 

gelirli tarım işletmesi tiplerinin tespiti., 
— Yeter gelirli ve düzenli işletmelerin ku

rulması, 

— Tarım arazisinin verimli ve işletmelerin 
düzenli olarak işletilip i§letilmediğiriin tâyini 
ve takibi, 

— Özel fonun kullanılması ve diğer ziraî 
kredi işleri, 

•— Devletin maliyete iştiraki ile ilgili iş
ler, 

— Bu kanunda belirtilen vergi muaflığı ve 
vergi indirim işleri, 

— Islah edilecek ve toplulaştırma yapıla
cak yerlerin tespiti, 

— Devlete ait arazinin kiralanması işleri, 
— Ortakçılık ve kiracılığın düzenlenmesi, 
•— Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve 

pazarlanması, 

— Tarım -ürünlerinin ve mamullerinin kali
te ve standart kontrolları ile ilgili tesislerin tek
nik kontrolları, 

— Özel teknik büroların kurulmasının teş
viki, 

— Tarımla ilgili faaliyetlerde teknik ve eko
nomik araştırma programlarının hazırlan
ması, 

— Tohumluk ve damızlık hayvan üretimi
nin sağlanması, 

— Çiftçilerin teşkilâtlanmalarının teşviki, 
— Ziraî sigorta işleri, 
— Diğer benzeri işler. 

I XIV. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı-
sına ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygüarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Mirasçıların alacaklarının özel fondan kar
şılanması : 

Madde — Bir tarım işletmesinin 25 nci mad
de gereğince mirasçılardan birine veya birka
çına verilmesi halinde diğer mirasçıların ala
cakları; işletmeyi alanın derhal ödemeye muk
tedir olamaması halinde, özel fondan veya di
ğer kredi kaynaklarından kredi olarak karşıla
nır ve işletmenin yeni sahibi buna göre borç
landırılır. 

XIV. BÖLÜM 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarı
sına ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
I I 

Reform giderleri : 

Madde — Her uygulama alanına ait araştır
malara dayalı olarak bir reform finansman pro
jesi tanzim olunarak, reformun gerçekleşmesi 
için lüzumlu her türlü giderler tespit olunur. 
Bu maksatla : 

a) Kamu kuruluşları tarafından yapılacak 
hizmet ve yatırım giderleri cinslerine göre tes-

I pit olunarak bunların ilgili bütçesine alınması 
sağlanır. 

b) Reform uygulamasında çiftçi yatırım
ları ve diğer özel 'giderler tespit olunarak bun
ların çiftçi tarafından zamanında yerine sarf 
edilmesine çalışılır. Projede gösterildiği şekil
de kendine düşen yatırımları yapmayan v^ 
şartları yerine getirmeyen çiftçilerin arazisi 
verimsiz işletiliyor sayılarak, kendilerine bu 

1 kanun hükümleri uygulanır. 
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XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
I). P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 
Kredi teminatı : 
Madde •— Tarım kredilerinin verilmesinde 

aşağıdaki karşılıklardan biri veya birkaçı yahut 
tamamı teminat olarak kaibul edilir. 

a) İpotek, 
fb) Gerçek kişilerin müşterek borçluluğa 

veya müteselsil kefaleti, 
c) Üye oklukları kuruluşun tüzel kişiliğinin 

kefaleti,, 
iç) İlgili Devlet kuruluşları özel idareler ve

ya belediyelerin kefaleti, 
d) İşletme sahibine ait ve paraya çevrile

bilir kıymetler tarımda kullanılan taşınır mal
lar ve tarım ürünlerinden kabulü uygun görülen
lerin rehin. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Teminat değeri : 

Madde — Kredi teminatına kona olan taşın
maz malların teminat değeri, bu kanuna göre 
tespit edilen gerçek karşılıktır. Taşınır tarım 
mallarının teminat değeri, yönetmelikte belir
tilecek esaslara göre hesaplanıl'. 

XIV. Bölüm 

Millet .Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
D. P. Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 
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Kredi yönetmeliği : 
Madde — Kredi çeşitlerinin tespiti, her ko

nu için kredi hadleri, kredilerde vâde, kredi
nin bölgelere göre verilme zamanı, . kredi söz
leşmeleri esasları, kredi projelerinde bulunacak 
hususlar, kredi borçlarının tahsilinde ilgili ku
ruluşlar arasındaki işbirliği ve ilgili diğer esas
lar Tarım, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları tarafın
dan hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

iSaygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Kderilerde faiz farkları : 
Madde — T. C. Ziraat Bankası ve diğer il

gili kredi kuruluşlarınca açılan tarım kredileri
ne uygulanan faizlerden bir kısmı; bu kanunun 
uygulanmasında arazi satmalmması, ormanla
rın geliştirilmesi, tohumluk, damızlık, nüvelikle-
rin kurulması, arazi ıslâhı gibi teşviki uygun gö
rülen konulara münhasır olmak üzere Devletçe 
karşılanabilir. Ancak, bu şekilde kredi kuru
luşlarına Devletçe yapılacak ödemeler projeli 
kredilerde yüzde 2,5 ve projesiz kredilerde yüz
de '15 dan fazla olamaz. 

Bu ödemelerin hangi şartlarda hangi proje
ler için yapılacağına dair esaslar Maliye, Sanayi 
ve Ticaret ve Tarım bakanlık!arıca birlikte tes
pit edilir. 

XIV. Bölüm 

Millet .Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederini. 

iSaygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kredi ve Devlet yardımlarında öncelik : 
Madde — Bu kanunun amacını gerçekleştir

mek üzere kredilerin verilmesinde ve diğer Dev
let yardımlarının yapılmasında; küçük, yeter 
gelirli ve orta işletmeler ile çiftçi kuruluşlarına 
öncelik tanınır. 
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XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki* maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Özel fona ait esaslar : 
Madde — Özel fonun işleyiş tarzı ve sarf 

usulleri ile bu fondan kimlerin yararlanabilece
ği, kredi verme şekli ve şartları, öncelikler, ara
nılacak teminat, kredi süresi, faiz hadleri, faiz 
indirim şartları, kredi açılış ve kullandırma usul 
ve esasları, vadeler, geri ödeme ve erteleme şe
kil ve şartları ve ilgili diğer esaslar Maliye, Ta
rım, İmar ve iskân, Sanayi ve Ticaret bakanlık
ları tarafından birlikte tespit edilir. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

iSaygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Küçük çiftçilere yan gelir yardımları : 
Madde — Uygulama alanlarında yeter gelir

li hale getirilmeyen küçük çiftçilere, yan gelir 
sağlamak suretiyle gelirlerinin artırılması için, 
el sanatları ve turizm gibi çiftçilik dışı faaliyet 
kollarında Devletçe sağlanacak yardım ve im
kânlarda öncelik tanınır. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kredilerin kontrolü ve borçların ertelenme
si : 

Madde — Çiftçi ve çiftçi kuruluşlarına kredi 
mücsseselerince verilecek kredilerin zamanının 

tâyininden, kredilerin yerinde kullanılmasından 
ve borçların ertelenmesini gerektirecek şartla
rın meydana geldiğinin tespitinden, krediye esas 
olan projeyi yapan veya ihtiyaç belgesini veren 
kuruluş sorumludur. 

Kuraklık, sel, dolu, hastalık ve yangın gibi 
âfetler ve elde olmayan sebeplerle ürünleri za
rara uğrayan çiftçilerin borçları ertelenir ve 
bunlara yeniden kredi verilebilir. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

(Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Arazi edindirme kredisi : 

Madde — Uygulama alanlarında yeter ara
zisi bulumayan veya hiç arazisi olmayan çiftçi
lere, o bölge için tespit olunan tiplerde yeter ge
lirli işletmeler kurmak maksadı ile özel fondan 
arazi edindirme kredisi verilir. Verilecek kre
dinin faizi, bankacılık hizmetleri dahil % 5'ten 
ve vâdesi yirmi yıldan fazla olamaz. 

Bu kredinin verilmesinde aşağıdaki şartlar 
aranır : 

a) Satmalmacak arazi karşılık gösterilmek 
suretiyle verilecek kredi miktarı, satmalmacak 
arazinin gerçek karşılığıdır. 

b) Kredi alanlar, bu kanun gereğince yeter 
gelirli veya düzenli hale getirilen işletmelerin 
tabi olduğu şartları önceden kabul etmiş sayı
lırlar. 

c) Kredinin verilmesinde; en az arazi satı-
nalmak suretiyle yeter gelirli işletme kuracak
lara birinci, işletmesini düzenli hale getirecek
lere ikinci ve hiç arazisi olmayanlara üçüncü 
öncelik sırası tanınır. 

T. C. Ziraat Bankası ve diğer kredi kuruluş
ları tarafından verilen arazi edindirme kredile
rinde de yukarıdaki şartlara uyulur. 
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XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

(Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Özel fon dışındaki kredi ihtiyaçlarının kar
şılanması : 

Madde — Uygulama alanlarında çiftçilerin 
özel fon dışında kalan veya bu fondan karşılan
mayan tarım kredisi ihtiyaçları ile uygulama 
alanları dışındaki lüzumlu kredilerin T. C. Zi
raat Bankası ve ilgili diğer kredi kuruluşların
dan karşılanmasında bu kanundaki esaslara uyu
lur. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla, 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Kredilendirmede denge : 
Madde — Tarım işletmelerinin gübre, ilâç, 

âlet, makine gibi üretim maddeleri ihtiyacının 
tespitinde ve bunlar için çiftçiye kredi verilme
sinde ; yetiştirilen bitki çeşitlerinin o bölgenin 
toprak, topografya, iklim özelliklerine uyan çe
şitler olması ve bunların topografik uygunluk 
içindeki arazilerde yetiştirilmesi şartı aranır. 

Bu şartı haiz işletme sahiplerine kredi veril
mesinde yetiştirilen bitki çeşitleri ile yukarıda 
sayılan üretim maddelerinin verimi artırmadaki 
karşılıklı etkileri gözönüne alınır ve kredinin 
dengeli bir şekilde kullanılması sağlanır. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
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Maliyete iştirak yardımları : • 

Madde — Uygulama alanlarında geliştirme 
projelerinin gerçekleşmesi için çiftçi arazisinde, 
çiftçiler veya çiftçi kuruluşları tarafından yapıl
ması gereken ve yapılmamalan halinde bu kanu
nun uygulanmasını aksatacak mahiyette olan 
tarımla ilgili yatırımların; 

a) Belli bir topluluğa yararlı bulunmaması, 

/b) Yapılacak emek ve masrafa oranla sağ
layacağı faydanın düşük olması, 

ıc) Geri ödeme süresinin uzun vadeli olma
sı, 

ç) Alışılmamış yeni bir metodun uygulan
ması veya eski kullanma şeklinin değiştirilmesi 
zorunluğu, 

Hallerinde Devletçe, çiftçilere veya çiftçi ku
ruluşlarına proje tutarının % 50'sine kadar, ay
nî ve nakdî yardım yapılabilir. 

Bu yardımlar tarım ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanması işleriyle ilgili tesislerin kurulması 
ve geliştirilmesi için de aynı şartlarla verilebi
lir. 

Devletin tarımla ilgili hangi yatırım ve te
sislere ne oranlarda maliyete iştirak yardımla
rında. bulunacağı, bunların verilme şekilleri ve 
diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif-ederim. 

Saygılarımla, 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Projesiz kredilerde esaslar : 

Madde —• Projesiz krediler işletmenin ihti
yaçlarını karşılayacak şekilde Tarım Bakanlığı 
mahallî kuruluşu tarafından düzenlenecek ihti
yaç belgelerine göre aynî veya nakdî olarak 
yapılır. 
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XIV. Bölüm I 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına J 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş I 

Projeli kredilerde esaslar : 
Madde — Projeli krediler aşağıdaki esaslar 

dahilinde verilir : 
a) Kredi miktarı çift cinin veya çiftçi ku

ruluşunun ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit 
edilir. j 

b) Kredi kuruluşlarından önceden alınmış 
olup da vâdesi gelmiş veya henüz gelmemiş olan 
her türlü tarım kredisi borçları tutarı kredi pro
jelerine eklenerek eski borç tasfiye edilmek su
retiyle çiftçi yeniden borçlandırılır. 

e) Kredi projede gösterilen giderler inhisar 
etmek üzere projenin uygulanan kısımları için 
kademeli olarak ve işin özelliğine göre, çiftçiye 
veya istihkak sahibine ödenir. 

ç) Kredilerin geri ödeme taksitlerinin faizi 
ile birlikte tutarı, kredi, projesinin uygulanması 
suretiyle elde edilecek yıllık artan ek gelirin 
yüzde 75'inden fazla olamaz. Ancak bu gelir 
gerçekleşmediği takdirde aynı oranda fiilî ek 
gelir esas alınır. 

d) Kredi taksitlerinin ödenmeye başlanma
sı zamanı projenin uygulanması ile elde edile
cek ek gelirin alınacağı hasat mevsiminin sonu
dur. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kredi ihtiyacının tespiti : 

Madde — Her yıl ihtiyaç duyulan tarım kre
dilerinin nevileri ve miktarları Tarım Bakanlı
ğınca hazırlanacak plân ve programlarda belir- J 
tilir. Bu plân. ve programların hazırlanmasında | 
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Ziraat Odaları Birliği ve diğer çiftçi teşekkül
leri ile işbirliği yapılır. T. C. Ziraat Bankasının 
yıllık plasman programları ve bunların dağılışı 
bu ihtiyaçlar gözönünde tutularak Tarım ve Sa
nayi ve Ticaret bakanlıkları tarafından müştere
ken hazırlanır. 

XIV. Bölüm 

Millet Licelisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Kredi : 

Madde — Kredi kuruluşları tarafından veri
len tarım kredileri ile Devletçe tarım sektörüne 
yapılan her türlü yardımlar bu kanunun 2 nci 
maddesinde belirtilen terbirlerin alınmasını ger
çekleştirecek şekilde ve kalkınma plânları ile 
yıllık programlara uygun olarak hazırlanan pro
jelere göre düzenlenir. 

Bu kanun gereğince uygulama alanlarında 
özel fondan kredi verilmesinde ve maliyete işti
rak yardımları yapılmasında aynı amaç güdü
lür. 

XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Teşvik yardımları esası : 

Madde — İç ve dış pazarların talep ettiği 
tarım ürünlerinin üretimini teşvik maksadıyle 
yapılacak teknik yardım, kredi ve maliyete işti
rak yardımları, bu ürünlerin 179 ucu maddede 
belirtilen esaslar dahilinde arazinin verim gücü
nün ekonomik şekilde geliştirilmesi suretiyle 
yetiştirilmesi esasına dayanır. 
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XIV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak- ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

(Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Pazarlama esasları : 
Madde — Bu kanunun amaçlarına uygun 

olarak ve araştırma sonuçlarına dayanılarak Ta
rım ve Sanayi ve Ticaret bakanlıklarınca; 

a) iç ve dış pazarların çeşit, kalite, miktar 
itibariyle talep ettiği tarım ürünlerinin üretimi 
teşvik edilir ve desteklenir. 

,b) Tarım ve su ürünlerinin en elverişli şe
kil ve şartlarda pazarlannıasmı sağlamak üzere, 
gerekli tedbirler alınır, tarımsal endüstri ve te
sislerin kurulması desteklenir. 

c) Tarım ürünlerinin Devlet desteğine de
vamlı şekilde ihtiyaç göstermeden üretimi ve pa-
zarlanması için ilgili gerçek ve tüzel kişilerin 
teşebbüs ve imkânlarını artırıcı tedbirler alınır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

ıSaygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Suların tarımla kullanılma esasları : 

Madde — Özel mülkiyete konu teşkil eden 
veya Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan 
suların tarımda, verimli ve ekonomik bir şekil
de kullanılması ve kullanma haklarının düzen
lenmesi bu kanun esaslarına göre yürütülür. 

Yeraltı suları hakkındaki 167 sayılı Kanun
da açıklık bulunmayan hallerde yeraltı suları
nın tarımda kullanılması hususunda bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Su kaynaklarının tarımda kullanılmasından, 
kuruluş kanunları ile verilen yetkiler ve sınır
lar dâhilinde olmak üzere Tarım ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı sorumludur. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

(Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarıma tahsis olunan sular : 

Madde — Su kaynaklarının o çevrenin içme 
suyu ve beledî su ihtiyaçlarından artan miktarı 
tarımda kullanmalara tahsis olunur. Kamu ya
rarı ve ekonomik bakımdan başka amaçlar için 
kullanılmanın daha faydalı olacağı tespit edilen 
hallerde tarıma tahsis olunan sulardan kısıtla
ma yapılabilir. Kısıtlamanın yaplıacağı haller 
Tarım Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar tarafından 
birlikte kararlaştırılır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Su kaynaklarının hukukî durumu : 

Madde — Şu kaynakları; bulunduğu veya 
çıktığı arazinin mütemmim cüz'ü olup, mülki
yeti arazinin malikine aittir ve mülkiyeti bu
lunduğu veya çıktığı arazinin mülkiyeti ile be
raber iktisap olunur. 

Su kaynağının verdisi, malikin sahibi bulun
duğu arazinin sulama suyu ihtiyacından fazla 
olduğu takdirde, arazinin normal ihtiyacından 
arta kalan kısmı tarımda kullanmaya tahsis 
edilmek üzere kamulaştırılabilir. 

Ancak, su kaynağı üzerinde bir sulama tesi
si yapılarak maliki tarafından verimli bir şe
kilde işletilmesi halinde kamulaştırma yoluna 
gidilmez. 

Hukuken geçerli mülkiyet belgesi bulunma
yan su kaynakları Devletin hüküm ve tasarru
funa geçer. 
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Su kaynağının verdisinin tespitinde Eylül 

ayı başındaki su miktarı esas alınır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Eeformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

önceki tesisler ve müktesep haklar : 
Ek Madde — Bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce sulama veya diğer maksatla yapıl
mış olan tesisler, su ve toprak kaynaklarının 
tarımda verimli olarak kullanılmasına engel teş
kil etmezse, bunlara suyu kullanma izni verilir. 
Su kaynağı üzerinde tapu kaydı ve mahkeme 
ilâmı gibi geçerli belgelere dayanarak teessüs et
miş kullanma hakları bu kanunla verilen kullan
ma izni olarak devam eder. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Eeformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Devlete ait suların kullanılması : 
Madde — Devletin hüküm ve tasarrufu al

tında bulunan suların sulama maksadıyle ger
çek ve tüzelkişiler tarafından kullanılması ve 
bunların sulama tesisleri kurmaları yetkili ba
kanlığın iznine tabidir. 

Kullanma izinlerinin verilmesi ile ilgili esas
lar Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı tarafından birlikte tespit olunur. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı

na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

önceden yapılmış tesislerin kaldırılması : 
Ek Madde — Kurulmuş olan tesisler yeni su

lama şebekelerinin kurulmasına veya suların ve
rimli olarak kullanılmasına engel teşkil ediyor
sa, bunlar gerçek karşılıkları verilmek suretiy
le satın alınır veya kamulaştırılır. 

Bir hakka dayanmadan kurulmuş olan tesis
ler ise tazminat verilmek suretiyle kaldırılır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kullanmada öncelik : 

Ek Madde — Kaynağın verdisi sulanacak 
arazinin tamamının su ihtiyacına yeterli olma
ması halinde kullanma izninin verilmesinde, su
dan daha önce faydalanılmış olma şartı aranır. 
Daha önce kullanma bahis mevzuu olmadığı hal
lerde, sulanacak arazinin kaynağı veya sulama 
tesisine yakınlığı öncelik sırasının tespitinde 
esas alınır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Su yollarının niteliği : 

Madde — Gerçek veya tüzel kişilere ait su 
yollarının içinden geçtiği alanlara zarar verme
yecek ve su kaybına sebep olmayacak şekilde 
ve tekniğine uygun olarak yapılması ve bu du
rumun idame ettirilmesi zorunludur. 

Su yollarını belirtilen nitelikte yapmayan 
ve bu suretle içinden geçtiği araziye zarar ve
renlerin kullanma izinleri kaldırılır, özel mülki
yet konusu sularda ise kaynak verimli işletilmi
yor sayılarak kamulaştırılır. 
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XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Su tevzii esasları : 

Madde — Sulama şebekeleri içindeki bitki 
münavebesi, yetiştirme tekniği, sulama metodu, 
su ihtiyacı, tuzluluk kontrolü ve drenaj gibi fak
törler nazara alınmak suretiyle yapılacak su tev
zii ile ilgili esaslar Tarım ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından birlikte düzen
lenir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Su sicili : 
Madde — Tarımda kullanılan su kaynakla

rının verdisi, taşkın durumu, fiziki, kimyevi ve 
biyolojik özellikleri, mülkiyet, kullanma hakla
rı, kullanma izinleri ve kullanma şekilleri, yö
netmelikte belirtilecek esas ve usullere göre, si
cil kaydına geçirilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Sulama ücretleri : 
Madde — Devlete, gerçek veya tüzel kişile

re ait sulama şebeke ve tesislerinden su alanlar 
aşağıda belirtilen esaslar dairesinde sulama üc
reti öderler. 

Devlet sulama şebekelerinde toplam sulama 
ücreti tesislerin amortisman bedelleriyle şebeke
nin yıllık işletme ve bakım giderlerinin topla
mından fazla olamaz. Bir dönüme isabet eden 
sulama ücretinin tayininde, sulama ürünlerin 
ortalama gelirleri arasındaki nispetler nazara 
alınır. 

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından işleti
len sulama şebekelerinde bir dönüme isabet eden 
sulama ücreti; tesislerin amortismanı, yıllık iş
letme ve bakım masrafları Are normal teşebbüs 
kârı gözönüne alınarak tespit edilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Kullanma izninin kaldırılması ve kamulaş
tırma : 

Madde — Suların tarımda verimli olarak 
kullanılması esastır. Bu maksatla Devlet gerek
li imkânları sağlar ve yardımları yapar. 

Devletçe sağlanan imkânlara ve verilen sü
reye rağmen, geçtiği veya suladığı arazinin ya
hut kaynağın fiziki ve kimyevî niteliğine zarar 
verildiği, önemli derecede su israfına sebep ol
duğu veya kaynağın verimli olarak kullanılma
dığı tespit edildiği takdirde, yetkili bakanlık
ça kullanma izinleri kaldırılır. Özel mülkiyete 
konu olan sular ise tesisleri ile birlikte kamu-
1 aştırılır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

önceki tesisler ve müktesep haklar : 
Madde — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih

ten önce sulama veya diğer maksatlarla yapıl-
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mış olan tesisler, su ve toprak kaynaklarının ta
rımda verimli olarak kullanılmasına engel teş
kil etmezse, bunlara suyu kullanma izni verilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

İç sularda su ürünleri için tahsis : 
Madde — Devlete ait iç sular, kıyıları ile 

birlikte tamamen veya belli edilerek kısmen; 
başka türlü kullanmalara engel olmamak şar-
tiyle, su ürünleri için çiftçi kuruluşlarının inti
fama tahsis olunabilir. 

Su ürünlerinin üretimi ve pazarlama ile ilgi
li tesislerin yapılması ve sulardan âzami veri
min sağlanması maksadiyle alınacak tedbirler 
için çiftçi kuruluşlarına bu kanun gereğince kre
di verilir ve teknik yardım yapılır. 

Bu yardımlara rağmen sulardan gereği gibi 
faydalanmayı sağlamayan ve lüzumlu tedbirleri 
almayan kuruluşların tahsisleri geri alınır. 

Su ürünleri üretimi için su alanlarının tah
sisi, bu alanların işletilmesi ve ilgili diğer hu
suslar yönetmelikte belirtilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Su yolları geçit hakkı : 

Madde — Gerçek ve tüzel kişilere ait su yol
larının sahipli araziden geçirilmesine zaruret 
olduğu hallerde arazi sahibi tam tazminat kar
şılığında ve umumî hükümlere göre irtifak hak
kı tesis etmek suretiyle geçit hakkı tanımak zo
rundadır. 
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Devlete ait su yollarının sahipli araziden ge
çirilmesi halinde bu saha üzerinde irtifak hakkı 
tesis edilir. İrtifak hakkı tesisinde anlaşmaya 
varılmadığı takdirde kamulaştırma yoluna gi
dilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Madde — Artan nüfusun temel gıda ve ge
lişen endüstrinin hammadde ihtiyacının temin 
edilmesi, iç. ve dış pazar taleplerinin karşılanma
sı ve arazinin 179 ncu madde esasları dahilinde 
potansiyeline göre değerlendirilmesi amacı ile 
yetiştirilmesinin teşvikine lüzum görülen bitki
sel ve hayvansal ürünler için taban fiyatı tespit 
edilir ve Devletçe destekleme alımları yapılır. 

Hangi ürünler için taban fiyatı tespit edile
ceği ve destekleme alımları yapılacağı Tarım ve 
Ticaret bakanlıklarının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılır. 

Taban fiyatı tespitinde; o ürünün dış pazar
lardaki fiyat durumu, üretim bölgesindeki ra
kip ürünler fiyatları ve çiftçinin üretim arzu
sunun teşvik edilmesi gibi faktörler gözönünde 
tutulur. 

Taban fiyatları Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarının Başkanlığında, Maliye, Ticaret, 
Tarım ve Sanayi bakanlıkları ile Ziraat Odaları 
Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve var
sa o ürünle ilgili çiftçi kuruluşları birliği tem
silcilerinden kurulu bir komisyon tarafından 
tespit edilir. Tespit edilen taban fiyatları Ba
kanlar Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Destekleme alımlarının hangi kuruluşlar ta
rafından ve nasıl yapılacağı, finansman kaynak
ları, alım şartları ve uygulama ile ilgili diğer 
esaslar Maliye, Ticaret ve Tarım bakanlıkların
ca birlikte tespit edilir ve Bakanlar Kurulu ka-
rariylc uygulanır. 



M. Meclisi B : 125 12 . 6 . 1973 O : 2 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Mesken edindirme kredisi : 

Madde — Uygulama alanlarında meskeni ol
mayan çiftçilere; yeniden mesken edindirme ve
ya eski, meskenlerini ıslah etmek maksadıyle, o 
uygulama alanı için Devletçe tespit edilmiş mes
ken tiplerinden birini seçmek şartı ile, özel fon
dan mesken edindirme kredisi verilebilir. 

Bu kredinin verilmesinde aşağıdaki şartlar 
aranır : 

a) Krediye konu olacak mesken ve arsası 
karşılık gösterilmek suretiyle verilecek mesken 
kredisi tutarı arsa bedeli dâhil, tasdik edilmiş 
projesine göre maliyetinin yüzde 75'ini geçe
mez. 

b) Verilecek kredinin faizi, bankacılık hiz
metleri dahil % 5'ten ve vâdesi yirmi yıldan 
fazla olamaz. 

e) Orta ve büyük,tarım işletmeleri sahip
leri ile il ve ilçe merkezlerinde yaşıyan çiftçiler 
bu krediden faydalanamazlar. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Damızlık hayvan ithali : 
Madde — Yüksek verimli ve soy kütüğünde 

haiz kültür ırklarına ait damızlıkların ithali, 
Tarım Bakanlığının müsadesi ve kontrolü altın
da özel damızlık hayvan nüve işletmelerine sa
hip çiftçiler veya bunların kuruluşları tarafın
dan yapılır. 

Tarım Bakanlığınca tespit edilen ırklar dı
şında damızlık hayvan ithali yapılamaz. Araş
tırma ve ıslah maksadıyle kamu kuruluşları ve 

üniversiteler tarafından yapılacak ithalde bu 
hüküm uygulanmaz. 

Tarım Bakanlığınca tespit edilen ırklar dı
şında ve müsaade alınmadan yurda sokulan da
mızlıklara el konulur. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Damızlık nüve işletmelerinin tabi olacağı 
şartlar : 

Madde — Özel damızlık hayvan nüve işlet
melerine sahibolan çiftçiler; damızlık hayvan 
üretiminin 159 ncu maddede belirtilen yönetme
liğe uygun olarak yapmak ve bu yönetmelik 
esaslarına göre bakım, hastalık kontrolü, eyle
me ve barındırma gibi işleri tam olarak ve za
manında yerine getirmek, aynı cinsten farklı 
ırkta damızlık yetiştirdikleri damızlıkların soy 
kütüğü ve verim kontrol kayıtlarını tutmak, 
elde ettikleri damızlık hayvanları tevzi etmek, 
bölgelerinde damızlık hayvan üretimi amacı ile 
kurulan çiftçi kuruluşlarına üye olmak, yetiş
tirdikleri damızlık hayvanların kaba yem ihti
yacının büyük kısmını işletmesinde üretmek ve 
Tarım Bakanlığınca tespit edilecek benzeri 
şartları yerine getirmek zorundadırlar. 

Yukardaki şartları muhafaza etmeyen veya 
taahhütlerini yerine getirmeyen Özel damızlık 
hayvan nüve işletmeleri sahibi çiftçilere yapı
lan Devlet yardımları kesilir ve verilen kredi 
borçları ivedilikle geri alınır. ~ 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu KPTLUIIU tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Damızlık hayvan yönetmeliği : 
Madde — Özel damızlık hayvan yetiştirilme

sinde uygulanacak usuller, özel damızlık hay-
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van nüve işletmelerinin kurulması, bu işletme
lerde aranacak şartlar damızlık hayvan- nüve 
işletmelerinin taahhütleri ve riayet edecekleri 
hususlar, soy kütükleri ve verim kontrol kayıt
larının tutulması, 'kültür ırkı damızlıkların ye-
tiştirilmeısi, damızlık hayvanların tevzi usulleri 
satış garantisi ile ilgili esaslar, konu ile ilgili 
araştırma hizmetleri, üniversitelerle işbirliği, 
besiciliğin geliştirilmesi ve konu ile ilgili diğer 
esaslar Tarım Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melikte belirtilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Topraik ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
/teklif ederim. 

Saiygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş; 

Damızlık hayvan nüve işletmelerine yapıla
cak yardımlar : 

Madde — Özel damızlık hayvan nüve işlet
meleri Tarım Bakanlığınca hazırlanacak örnek 
projelerine göre kurulur. Özel damızlık hayvan 
nüve işletmeleri kuran çiftçilere bu projelere 
dayanılarak öncelikle kredi verilir ve diğer 
'Devlet yardımları yapılır. 

Özel damızlık nüve işletmelerinde sözleşme
lere ığöre Zooteknik esaslarına uygun olarak ye
tiştirilen soy kütüğünü hak damı^Hir hayvanla
rın satışı Tarım Bakanlığınca garanti edilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kynunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teiklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya-

Bahri Dağdaş 

mütalâası alınarak Bakanlar Kurulu karariyle 
% 10 - % 50 oranında indirim veya yükselt
me suretiyle ayarlama yapılabilir. Zirai kazanç
ları Gelir Vergisine tabi olmayan çiftçilerin 
Arazi Vergisi bir misli artırılır veya bunlardan 
Arazi A^ergisi alınmaz. 

Bu ayarlamaların süresi her defasında üç 
yıldan fazla olamaz. Vergi indirimi veya muafi
yetine yahut vergi yükseltilmesine konu ola-
ca'k ürünler, bunların eldim ve dikim mevsimin
den bir yıl evvel kararlaştırılır. 

Bu amaçla Gelir Vergisi Kanununda tanı
nan vergi muafiyet haddi de değiştirilebilir. 

Hangi ürünlerde ne nisbette ve süre için 
vergi ayarlanması yapılacağı; Maliye Sanayi 
ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının birlikte 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılır. 

XV. Bölüm, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

(Bahri Dağdaş 

Damızlık hayvan yetiştiriciliği : 

Madde — Hayvancılığın geliştirilmesi için 
lüzumlu yüksek verimli ve soy kütüğüne dayalı 
damızlık hayvanların yetiştirilmesi Tarım Ba
kanlığının kontrolü ve desteği altında özel da
mızlık hayvan nüve işletmeleri tarafından yapı
lır. 

Damızlık hayvan yetiştirecek özel damızlık 
nüve işletmelerinin seçimi, yurt ihtiyacına göre 
bunların sayılarının ve üretilecek hayvan ırk 
ve miktarının tespiti Tarım Bakanlığı tarafın
dan yapılır. 

Irkının en yüksek verim ortalamasını ve sa
fiyetini muhafaza eden ıslah edilmiş kültür ır
kı damızlıkları anasürünün teşkili maksadıyle, 
Tarım Bakanlığı ilgili kuruluşlarında ve bun
lar çevresindeki özel damızlık ananüve işletme
lerinde ve Bakanlığın gözetimi altında yetişti
rilir. Buralarda yetiştirilen damızlık materyal 
diğer özel damızlık nüve işletmelerinin ihtiyacı 
için kullanılır. 

Ürün yetiştirme ile ilgili vergi ayarlaması : 
Madde — Tarım ürünleri istihsalinde ülke 

çapında arz ve talep dengesini sağlamak üzere 
bâzı ürünlerin istihsalini teşvik veya kısıtla
mak amaciyle zirai kazançlarına ait Gelir Ver
gisi nispetlerinde Devlet Plânlama Teşkilâtının 
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Özel damızlık hayvan nüve işletmelerinin ku
rulmasında; küçük yeter gelirli ve orta işletme
lerde öncelik tanınır. 

XV. Dölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Hayvancılığın geliştirilmesi : 
[Madde — Tarım işletmelerine dayalı olarak 

mevcut düşük verimli yerli hayvan popülas-
yonları yerine memleketin şartlarına uygun ıs-
lalh edilmiş kültür ırklarının, yerleştirilmesin
den, bunların safiyetlerinin muhafazasından, 
yerli hayvanların kültür ırkları ile melezliye-
rek mahalli şartlarda ekonomik olarak yetiş-
tirilebilecek yeni ırkların geliştirilmesinden, 
uygun olan bâzı hayvan popülasyonlarmın se-
leksiyonla ıslahından, besiciliğin ve hayvan 
mahsullerinin değerlendirilmesi ile ilgili tekno
lojinin geliştirilmesinden ve ihtiyacı karşılaya
cak miktarda yem üretiminin sağlanmasından 
Tarım Bakanlığı sorumludur. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

iBaihri Dağdaş 

Tohumluk Yönetmeliği : 
Madde — Tohumluk yetiştirilmesinde uy

gulanacak usuller, tohumluk nüve işletmeleri
nin kurulması, bu işletmelerde aranacak şart
lar, nüve işletmelerinin taahhütleri ve riayet . 
edecekleri hususlar, tohumlukların tevzii usul
leri çiftçiye verilen sertifikalı tohumlukların 
genetik vasıflarına göre değiştirme müddeti, 
Tarım Bakanlığı kuruluşları ile fakülteler ve 
çiftçi kuruluşları arasındaki işbirliği ve konu 
ile ilgili diğer esaslar Tarım Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte belirtilir. | 

XV. Bölüm! 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tohumlukların ithali : 

Madde — Diğer ülkelerde ıslah edilerek tes
cil edilmiş ve sertifikalı kademiede üretimi ya
pılmış olan ve memlekete ithali Tarım Bakanlı
ğınca uygun görülen tohumluklar üretim mak-
sadiyle kamu kuruluşları, özel tohumluk nüve 
işletmesi sahibi çiftçiler ve bunların kuruluşları 
tarafından Tarım Bakanlığının müsaadesi ve 
kontrolü altında ithal edilebilir. 

Tarım Bakanlığı ve üniversitelerin yalnız 
deneme ve araştırma maksadiyle ithal edecekleri 
'Orjinal ve elit tohumluklar yetiştirildikleri 
'memleketin sağlık ve menşe şahadetnamesini 
haiz olması halinde girişte karantina kontrolu-
na babı tutulamazlar. 

Binime! ve ikinci fıkralarda (belirtilen husus
lar dışında ve ticarî maksatla tohumluk ithal 
'edilemez. 

Tarım Bakanlığının müsadesi alınmadan yur
da sokulan tohumluklara el konulur. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Arazi vergisinin tespiti : 

Madde — Tarım arazisinden alınacak Ara
zi Vergisi bu kanunda belirtilen gerçek karşı
lığa göre tespüt edilir. 

Bir dönlüm arazinin vergisi o arazinin gerçek 
karşılığmm binde üçü üzerinden hesalbedilir. 
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XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Ya'kıt temini f 
Madde — Uygulama alanlarında çiftlik güb

relerinin tarımda kullanılmalarını sağlamak ve 
oılman taihrübaitını önlemek üzere yakıt maddele
ri ve bunları kullanma vasıtaları temini için, 
çiftçilere özel fondan kredi yardımları yapıla-
!biliı\ 

Bu kredilerin kimlere verileceği ve veriliş 
şart lan yönetmeliğinde belirtilir. 

XV. Bölüm! 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reiformu kanunu tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağda'ş 

özel teknik 'bürolar ve klinikler : 
(Madde — Uygulama alanlarında tarım işlet

me plânları ile diğer tarımla ilgili etüit ve pro
jeler yapmak üzere, teknik büro kuracak ziraat 
ve ortaıan yüksek mühendislerine ve klinik aça
cak veteriner 'hekimlere Tarım Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre özel 
fondan kredi verilir. 

Tarım işletme plânları ve diğer tarımla ilgi
li projelerini teknik bürolara yaptıran çiftçile
re de, projeleri Tarım Bakanlığınca onaylanmak 
kaydı ile bu maksatlar için kredi açılır. 

XV. Bölüm! 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 

ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

'Tohumluk ve Damızlık üretimi : 
(Madde — Artan nüfusun bitkisel ve hay

vansal besin ve sanayiin hammadde ihtiyacının 
•karşılanması, üretimin iç tükettim üstünde ve 
toplum yararına uygun bir şekilde artırılması 
amacıyle; yüksek verimli, iyi vasıflı ve serti
fikalı tohumluklarla soy kütüğüne dayalı yük
sek verimli damızlık hayvanların üretimi ve bun
ların çiftçiye ulaştırılması bu bölüm esasları da-
hilindo yürütülür. 

XV. Bölüm] 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Toprak ve Tarım Reiformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Tarım sigortası i 

Madde — Tarımla ilgili sigortaların kurulma 
ve geliştirilmeleri Devlet tarafından desteklenir 
ve teşvik 'edilir. Ürünlerini sigorta yaptıran 
çiftçilere kredi veril meşinde ve Devlet yardım
larında öncelik tanınır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Vergi muafiyeti : 

Madde —• Çiftçilerden tarıma elverişli olma
yan arazisini kanundaki şartlara göre ıslah 
ederek verimli hale getirenler bu kısım araziden 
elde ettikleri ziraî gelir için Gelir Vergisinden 
ve ziraî kazançlarından dolayı Gelir Vergisine 
talbi tutulmayanlardan 142 nei maddede belir
tilen hususlara uyanlarla tarıma elverişli olfma-
yan arazisini verimli hale getirenler Arazi Ver
gisinden, on yıl süre ile muaf tutulurlar. 

Orman tesis edenler için Arazi Vergisi mua
fiyeti eli] yıldır. 
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XV. Bölüm 

Milleıt Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve te'k-
lif ederim. 

Saygılarımla, 
Konya 

B alır i Dağdaş 

Çiftçiler Gelir Verdisi indirimi : 

Madde — Aşağıdaki hususlara devamlı ola
rak uydukları Tarım Bakanlığınca tespit edilen 
çiftçilerin ziraî kazançlarına ait Gelir Vergile
rinden Maliye ve Tarım 'bakanlıklarınca hazır
lanacak tüzük esaslarına göre on yıl süre ile % 
20 - 50 arasında indirim yapılır. 

a) 'Toprak muhafaza, sulama, drenaj, mera 
vo toprak ıslahı, ağaçlandırma, hayvan ve su 
ürünleri üretimi ve değerlendirilmesi konula
rındaki koıo'peraltif veya birliklere üye olanlar, 

!b) 'Tarım ürünlerini pazarlama amacı ile 
kurulan, kooperatif veya ortaklıklara katılan-
laı% 

e)f Arazi düzenlenmesi projelerinin uygu
lanmasına rıza gösterenler, 

ıç)' Devlete, tohum, fide, fidan, bağ çubuğu 
ve damızlık hayvan üretime işlerinden işibirliği 
yapanla;', 

d)1 Devlet tesislerinden su almaksızın, yer
üstü ve yeraltı su kaynaklarından faydalanmak 
suretiyle arazisini sulayanlar. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Veraset ve intikalde muaflık : 

(-îoçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden ki'barcn geçecek bir yıl içinde tarım-
•sal arazi ile ilgili veraset ve intikal işlemleriyle 
bunlara ilişkin tapulama muameleleri her tür
lü v:*rgi, resini ve harçtan muaf tutulu]'. 
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XV. Bölüm 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif 'ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Vergi, resim ve harç muaflığı : 

'Madde — Bu hükümlerin uygulanması dola-
yısıyle yapılacak bütün başvurmalar, özel fon 
kredi işlemleri, çiftçi kooperatifleri ve birlik
lerinin muamele ve harcamaları, bildirim, yük-
leıııme, senet ve tasarruf belgeleri, kira vo or-

: takçıbık sözleşmeleri ve benzeri her türlü kâğıt
lar, resmî dairelerce vo noterlerce yapılacak iş
lemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tı/. 

XV. Bölüm 

Millet-Meclisi Başkanlığına 

I Toprak ve Tanın Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

j (Saygılarımla, 
I Konya Milletvekili 
1 Bahri Dağdaş 

j Arazi ve meskene girme yetkisi : 

j Madde — Bu kanunun uygulanması ile, ilgi-
S li arazi düzenlemesi, sınır belirtilmesi, incelebnıfi 

vo araştırmalarda bulunulması gilbi çalışmalar 
dolaysıyle yetkili makamların görevlendireceği 
kimselerin, sahip veya muıtassarrıflarına haber 

' vermek şartıyle, işle ilgili araziye veya yapı ve 
•'tesislere gh'meleıine, buralarda ölçme, sayma, 

; kazma, ,ve sondaj gibi faaliyetlerde bulunmala-
! rina mâni olunamaz. 

\ Yukarda belirtilen maksatlarla arazi, yapı 
1 ve tesislere girilmesinde bu taşınmaz mallara 
| ve. bunlar üzerindeki ürünlere herhangi bir ha-
| sar v:ya zarar yapılmışsa bunun bedeli ilgili ida-
: reco ödenir. 
] Bu gi'bi hasar ve zararlar ilgili idare temsil-
i eiünhı başkanlığında mahallî Ziraat Odası üye-
i si ve köy ihtiyar kurulundan bir üyeden kurulu 
I komisyonca tespit edilir. 
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XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Taran Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif 'ederdan. 

'Saygılarımla. 

Konya Milletvekili 
Bahri Dağdaş 

Tarım işçileri ve işveren ilişkileri : 

Madde — Tarım işçilerinin teknik bilgi ve 
mafhare'tlerinin artırılması ve çalışma disiplinin 
sağlanması için gerekli tedbirler Tarım Bakan
lığınca alınır 

Tarım, işçileri ve işverenlerin hak ve vecibe
leri ile aralarındaki ilişkiler, iş güvenliği ve ilgi
li sair hususlar bu kanunun müessir bir tarzîda 
uygulanmasını mümkün kılacak şekilde Tarım 
ve Çalışma bakanlıkları tarafından müştereken 
[hazırlanacak: tüzükte belirtilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Tarım işçilerinin çalışma süresi ve ücret
leri i 

Madde — Tarım işçilerinin çalışma sürele
ri, işçilere verilecek asgarî ücret miktarı ve 
ücretlerin ödenme şekli; mahallin ve işyerinin 
özellikleri, çalışılan iş konusu, çalışma şartla
rı, işveren tarafından işçiye sağlanan imkânlar 
ive benzeri hususlar giöz önünde bulundurulmak 
suretiyle Tarım ve Çalışma bakanlıklarının ma-
(hallî kuruluşları mümessilleri ile Ziraat Odası 
temsilcisi ve tarım iş kollarında devamlı olarak 
çalışan iki işçinin katılacağı bir komisyon 
tarafından mahallinde tespit olunur. 
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XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâıve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

•Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Hayvan hastalıkları ile mücadele : 

Madde — Her su toplama havzasında hayvan 
'hastalıkları ile mücadele konusunda aşağıdaki 
hizmetlerin bu kanunun uygulanmasını etkili 
kılacak şekilde yürütülmesinden Tarım Bakan
lığı sorumludur. 

a)' Hayvan hastalıkları ve zararları ile mü
cadele edilmesi, önleyici ve kontrol altına alıcı 
tedbirler ile bunların yayılmasına mani olun
ması veya zararlarının asigariye indirilmıesi, 

b) ithal edilen hayvan, hayvani ürün, biyo
lojik preparat ve diğer maddelerde hastalık ve 
zararlıların yurda girmesinin önlenmesi, bun
lardan tedavisi mümkün olanların tedavi edil
mesi, 

e)1 Hayvanî besin maddelerinin insan sağ
lığına zarar verecek hastalıklardan âri bukm-
masının sağlanması ve bu maksatla özel kanun
larına göre kurulmuş olan hayvan hastalıklarını 
kontrol eden kuruluşların bu hizmetlerinin 
iyi bir şekilde yürütmelerinin temin edilmesi, 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Bitki hastalık ve zararhlarıyle mücadele i 
Madde — Her su toplama havzasında, bit

ki hastalık ve zararlıları ile mücadele konusun
da aşağıdaki hizmetlerin bu kanunun uygulan
masını dtlkili kılacak şekilde yürütülmesinden! 
Tarım Bakanlğı sorumludur. 

_ $ 8 4 — 
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a) Bitkilere arız olan ve ekonomik önem
de ürün azalmasıyle kalite (bozulmasına sebebi
yet veren her çeşit hastalık ve. zararlılar ile 
yurt ölçüsünde mücadele edilmesi bunların ya
yılmasının önlenmesi ve ürün kayıplarının as
gariye indirilmesi, 

lb)' 'Hariçten yurdumuza girmesi muhtemel 
hastalık ve zararlılara karşı her türlü tedibi1-1 

rin. alınmas, harice sevk edilecek tarımsal ürün
lerin muayene edilerek gerektiğinde lüzumlu 
teknik tedbirler aldırılmak suretiyle ihracına 
izin verilmesi, 

c) Ziraî mücadele ilâç ve âletlerinin imâl, 
ithâl, ihraç ve satışlarının memleket ihtiyaçla
rına uygun bir şekilde düzenlenmesi ve kontrol 
edilmesi, 

iç.) Ziraî mücadele ve ziraî karantina ko
nusunda; araştırma, öğretim, yayım, uygulama, 
düzenleme ve kontrol hizmetlerinin ahenkli ve 
memleket ekonomisine etkili bir şekilde yürütül
mesi ve görevli teşkilâtın bu maksada uygun 
olarak geliştirilmesi. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederdim. 

•Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Üretim maddelerinin temini ve kontrolü : 

Madde — Çiftçilerin kullanacağı her türlü 
tarım alet, makine ve vasıtaları, ticaret gübre
leri, mamul yemleri, bitki ve hayvan hastalık
ları, ve zararları ile mücadele ilâç ve müstahzar
ları, tohumluk ve damızlık hayvan gibi üretjın 
maddelerinin temini ve çiftçiye ulaştırılmasının 
sağlanmasından Tarım Bakanlığı sorumludur. 
Bu maddelerin teknik vasıfları ve azamî satış 
fiyatları Tarım Bakanlığınca tespit ve kontrol 
edilir. 
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XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Sanayinin uygulama alanlarına celbi : 

Madde — Uygulama alanlarında tarım ürün
lerinin muhafazası, değerlendirilmesi, pazarlaş
ması, üretim maddeleri ve ziraat alet ve makine
leri, imâli, orman sanayii gibi tarımla ilgili depo 
imalâthane, fabrika, atelye ve benzeri tesisleri 
geliştirme plân ve projelerine uygun olarak 
kuranlara özel fondan kredi verilir ve Devlet 
arazilerinden yüzde elliye kadar indirimli bedel
le arsa temin edilir. Ayrıca bu gibi teşebbüsle
rin vergisinden beş yıl ile yüzde elli oranında 
indirim yapılır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısına' 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

(Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Kamulaştırma bedellerinin tarımla ilgili ya
tırımlara celbi : 

Madde — Bu kanuna göre arazi-'i kamulaş
tırılanlardan belirtilen tesisleri geliştirme plân 
ve projelerine uygun olarak kuranlara ödenecek 
kamulaştırma bedellerinin 167 nci maddeye 
göre peşin ödenecek miktan % 20 ye kadar yük
seltilebilir ve geri kalanının ödeme süresi en 
çok yarıya kadar kısaltılaibilir. 
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XV. Bölüm I 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Taran Reformu kanunu tasarısına 
ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve tek
lif edenim. 

Saygılarımla, 
Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

Tohumluk nüve istetmelerinin tabi olacağı 
şartlar r . 

Madde —• özel tohumluk nüve işletmelerine 
salhip olan çiftçiler tohu'mluk üretimini tohum
ların: tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkın
da kanun ile 1)58 neü maddede belirtilen yönet-
aııeliğıe uyigun olarak yapmak, Tarım Bakanlı
ğınca verilen anaç materyalden başka tohum
lukları üretmemek, elde ettikleri sertifikalı to
humlukları Tarım Bakanlığınca verilecek tali-
inata uygun olarak tevzi etmek, 'bölgelerinde 
tohumluk üretimi amacıyle kurulacak çiftçi ku
ruluşlarına üye olmak ve Tarım Bakanlığınca 
tespit edilecek benzeri şartları yerine getirmek 
korundadırlar. 

Yukarıdaki şartları muhafaza etmeyen ve
ya taahhütlerini yerine getirmeyen özel tohum
luk nüve işlelt-melerine sahip çiftçilere yapılan 
Devlet yardımları kesilir ve verilen kredi 
(borçları ivedilikle geri alınır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına l 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 
* I 

Tohumluk nüve işletmelerine yapılacak yar
dımlar : 

Madde — özel tohumluk nüve işletmeleri, 
Tarım Bakanlığınca hazırlanacak örnek proje
lerine göre kurulur. Nüveci çiftçilere bu proje
lere dayanılarak öncelikle kredi verilir ve diğer 
Devlet yardımları yapılır. 

özel nüve işletmelerinde sözleşmelere göre 
ve teknik vasıflara uygun olarak yetiştirilen j 
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sertifikalı tohumlukların satışı Tarım Bakanlı
ğınca garanti edilir. 

Sertifikalı tohumlukları satış garantisi ile il
gili esaslar yönetmelikte belirtilir. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Orijinal ve anaç tohumluk üretimi : 

Madde — İyi vasıflı ve yüksek verimli bitki 
çeşitlerine ait tohumluk, fide, fidan yumru ve 
soğan gibi tohumlukların orijinallerinin temi
ninden ve memleket şartlarına uygunluğunun 
tespitinden, bunlardan anaç ve sertifikalı to
humluk üretiminden, bu suretle tohumluk vasıf
larının ve safiyetlerinin devamlılığının sağlan
masından, ıslah yolu ile yeni orijinal çeşitlerin 
bulunmasından ve mevcutların verimliliğinin 
muhafazasından veya artırılmasından Tarım Ba
kanlığı sorumludur. 

Memlekette veya diğer ülkelerde ıslah edile
rek tescil edilmiş orijinal tohumlukların teksi
ri ve bunların anaç kademesinde üretimi; önce
likle Tarım Bakanlığına, bağlı müesseselerde ya
pılır. Tarım Bakanlığınca lüzum görülmesi ha
linde bunların üretiminin bakanlığın kontrolü 
ve sorumluluğu altında özel tarım işletmeleri 
tarafından yapılması sağlanır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Sertifikalı tohumluk üretimi : 
Madde — Memlekette yetiştirilmesine karar 

verilen ve anaç kademesinde üretilmiş bulunan 
bitki çeşitlerine ait tohum, fide, fidan, yumru 
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ve soğan gibi tohumlukların bölgelerindeki çift
çilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde, orijinal 
vasfını muhafaza eden, tohumculuk tekniğine 
uygun sertifikalı tohumluk üretilmesi Tarım 
Bakanlığının kontrolü altında özel tohumluk nü
ve işletmeleri tarafından yapılır. Her su topla
ma havzasında hububat, sanayi bitkileri, yağ 
bitkileri ve süs bitkilerine ait sertifikalı tohum
luk yetiştiren özel nüve işletmelerinin seçimi sa
yısı ve üretilecek tohumluk miktarının tespiti 
Tarım Bakanlığı tarafından yapılır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Teknik kontroller 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Madde — Tarım ürünlerinin ve mamulleri
nin kalite, standart ve karantine kontrolleri ile 
işleme, tasnif, ambalaj ve depolama gibi pazar
lama tesislerinin teknik kontrolleri Tarım Ba
kanlığınca yapılır. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı
na ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Konya 
Bahri Dağdaş 

İthalât ve ihracaat yapma yetkisi : 

Madde — Bu kanunun uygulanması ile ilgi
li olarak çiftçi kuruluşları; gübre, makine, âlet, 
damızlık, hayvan, tohumluk ve diğer üretim va
sıtalarını kendi ihtiyaçları doğrudan doğruya it
hal edebilecekleri gibi ürünlerini de aynı şekil
de ihraç edebilirler. Bunlardan ithalâtçı ve ih
racatçı belgesi aranmaz. 

XV. Bölüm 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Refo.mu Kanunu tasarı
sına ilişikteki maddenin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Bahri Dağdaş 

Üretim esasları : 
'Madde — Bitki ve hayvan üretimi program

larının ve projelerinin hazırlanımasmda tarım 
arazisinin verim gücünü muhafaza edecek, ar
tıracak ve ekonomik olarak kullanılmasını sağ
layacak tedbirlere yer verilir 

Bu maksatla meyilli ve yamaç arazilerde çok 
yıllık, taiban ve az meyilli arazide yıllık bitki
lerin üretimi; toprak topografya ve iklim özel
likleri bakımından uygun olan yerlerde ara 
bitkisi, ön bitki ve ikinci bitki olarak yem bit
kileri ve yağlı tohumlar veren yazlık ürünlerin 
yetiştirilmesi teşvik edilir ve kredi verilmesin
de bu esaslara uyanlara öncelik tanınır. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş tarafın
dan verilmiş bulunan ve sıra numaralarını ihti
va etmeyen 164 cik madde önergesi G-enel Kuru
lun bilgilerine arz edilmiş bulunmaktadır. Ko
misyon, okunan bu 164 adet sıra sayısı taşıma
yan ek madde önergesi hakkında ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM ('Edirne) — Sayın Başkan müsaade 
ederseniz kürsüden ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz, isterse
niz kürsüden, isterseniz yerinizden. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Zapta geçmesi bakımından 
kürsüden konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, şimdiye ka
dar rastlanmamış bir ek madde teklifi şekli kar
şısındayız, o bakımdan Komisyonun bu husus
taki mütalâasını alalım. Buyurun sayın İlhami 
Ertemi^ 

GEOIOI KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Değerli arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısı, 
teknik ve sistematik bir bütün teşkil etmesi 
sebebiyle Yüksek Heyetinizce özel bir müzakere 
usulüne tabi tutulmuştur. Ve bu müzakere so
nunda, uygulama maddesi hariç, tasarı tümü 
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ile kabul edilmiş bulunmaktadır. Şimdi okun
muş bulunan sayın Dağdaş'a ait olan önergeler 
Yüksek Heyetinizce kabul edilen maddelere 
hem esas bakımından, hem sistematik bakımın
dan tamamen aykırı düşmektedir. Bunların ka
bulü veya bunlar üzerinde yeniden münakaşa 
açılması domek, bir nevi, bu maddelerin, yeniden 
görüşülmesine geçmek demektir; bu takriri mü
zakere demektir. Bu sebeple bu madde teklif
lerine, ilk raporumuzda da belirttiğimiz ıgibi 
Komisyonumuz katılmamaktadır. Esasen bu 
sunulan maddeler sayın Dağdaş'm Meclise sun
muş olduğu teklifindeki maddelerin de aynıdır. 
Bu selbeple Komisyonumuz bu önertgelere katıl
mamaktadır. Katılması durumu, kalbul edilmiş 
olan maddelere esas bakımından da, sistematik 
bakımından da aykırı düşer, bir tekriri müzake
re mahiyeti arz eder. 

Sayıgılammı şamarım. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, sizin bir beya
nınız olacak mı efendim? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) —Hayır. 

BAŞKAN — Yok. 
'Efendim, Komisyon Başkanını dinlemiş bu

lunuyoruz. Başkanlık ta usul yönünden aynı 
•kanaati taşımaktadır. 164 ek madde önergesi 
verilmiştir, fakat bu önergelerin bâzıları kabul 
buyurduğunuz maddelerle aynı mahiyettedir. 
Bir tekriri müzakere usulünü Öngörmek lâzım 
gelir. Ayrı ayrı maddeler ihtiva etmediği cihet
le, ayrı ayrı işlem ve muameleye vazedilmesi 
de mümkün görülmemektedir. Esasen... 

•BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size sordum ben demin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bu izahatı 
vereceğinizi bilmiyordum. 

BAŞKAN — Benim izahatımla sizin hiç il
giniz yok. Ben uygulamamı beyan edeceğim. 
Bu se'beple ilk defaya mahsus olmak üzere ka
bul edilmiş bulunan bir kanunun tüm müzake
resi sonunda 164 ek maddeyi ihtiva eden bu 
önergelerin tümünü Genel Kurula arz etmiş bu
lunmaktayım. Tümünü oylarınıza arz edeceğim. 

Komisyon gerekçeli olarak önergelere ka
tılmadığını, neticelen ifade etmiş bulunmakta
dır. Bu sebeple önereglerin kabul, ademî kalbul 
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hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret etsinler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Yürürlük maddesini okutuyorum : 
Yürürlük : 
Madde 236. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAiŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir 

Yürütme ; 
Madde 237. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

. t'eyen sayın milletvekili'? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. Ka
nunun lehinde buyurun Sayın Süleyman De
mire! (A. P. sıralarından sürekli alkışlar). 

'SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 

'Gecenin bu saatinde huzurunuzu fazla işgal 
edecek değilim. «iToprak reformu» veya «'Top
rak kanunu» veya «Tarım reformu» veya «Tıop-
rafe ve tarım, reformu» namı altında senelerdir 
münakaşa cdiknekte bulunan bir konu ile ilgili 
ve 240 maddeyi ihtiva eden bir tasarı uzun saat
ler süren müzakerelerden sonra oylarınıza arz 
edilecektir. Geçen. 10 - .12 sene zarfında bu kür
sülerden bu konuda çok değişik konuşmalara 
şahit olunmuştur; zabıtlar çok çeşitli konuşma
larla doludur. Vatan sathında hemen hemen 
her seçimde aynı konu geniş çapta işlenmiştir 
ve nihayet «Toprak reformu» namı altında ye
niden memleketin önemli bir meselesi olarak 
kamuoyuna takdim olunmuştur. 

Reform ve rejim konularının beraberce tar
tışıldığı bir ortamda ve büyük bir buhranın içe
risinde iki seneye yakın zamandan beri aynı ko
nu yeniden münakaşa edilmiştir: Öntedıhirler 
Kanunu münakaşa edilmiştir ve takriben 14 ay 
önce meclislere gelmiş bulunan Toprak ve Ta
rım Reformu Kanunu münakaşa edilmiştir. Ön-
tedbirler Kanunu günlerce süren Komisyon me
saisi s'onunda geçen sene kanunlaştırılmıştır, yi
ne Toprak ve Tarım Reformu Kanunu da gün
lerce süren Komisyon mesaisi sonunda yüee He
yetinize getirilmiştir. 
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Toprak ve tarım konusu Türkiye için gok 
büyük önem taşır ve önümüzdeki yıllarda da 
bu önemini muhafaza -edecektir. Türkiye'nin 
meselelerinin kalbini teşkil eder toprak ve ta
rım konusu. Çünkü, Türkiye'nin nüfusunun 
takriben % 70'i topraktadır, toprağa bağlıdır. 
Bu, «Türkiye'nin nüfusunun P/c 70'i köylüdür, 
çiftçidir» demektir ve Türkiye'nin nüfusunun 
'% 70'inin millî gelire katkısı da % 28 ilâ % 30 
civarındadır. Binaenaleyh; ç-ûk çeşitli müna
kaşalara tabi tutulan bu konunun yanlış de
ğerlendirilmemesi lâzımdır. Yüzde 70 toprak 
üzerinde çalışır, millî gelirin ancak yüzde 30'u
nu çıkarabilir; «yüzde 30'unu alır» değil, yüzde 
30'unu çıkarabilir. 

Ayrıca, Türkiye nüfusunun yüzde 70'i top
rakta çalışır ve nüfus artışı yüzde 3 civarında
dır. Bunun yanında, 50 senelik Cumhuriyet ta
rihine bakıldığı zaman, tarımda meydana gelen 
yılık artış yüzde 1 civarındadır. Yüzde 3 nü
fusunuz artacak, yüzde 1 yıldan yıla tarım ge
lirlerinde artış olacak... Bu, her sene fukaralaş-
mak demektir. 

Tarımda çalışan nüfusun en iyi ahvalde ça
lıştığı zaman 5 - 6 aydır; bu durumda da 6-- 7 
ay boş durmak mecburiyetindedir. Böyle bir 
tablo Türkiye'nin kaderini çizer. Bu tabloda 
sadece fukaralık bulursunuz. 

Plânlı dönemin başarısı, Cumhuriyetin tüm 
başarı vasatinin üstündedir. 

Plânlı dönem; gübre, to'hum ve daha çok 
makinah ziraatin de vermiş bulunduğu birta
kım imkânlarla yüzde 3 civarında, yani tarım
da, nüfus artışını karşılayacak kadar bir gelir 
artışını sağlamaktadır. Bu suretle köylünün, 
çiftçinin zenginleşmesi değil, ancak olduğu yer
de durması sağlanabilir. 

©eğerli .arkadaşlarım, endüstrideki gelir ar
tışı yüzde 15 civarına çıkabilir. Bizim plânları
mızda bu yüzde 12 civarında tutulmuştur. En
düstride çalışan nüfusun senede yüzde 15 ge
lir artışmı sağlayabilmesi yanında tarımda ça
lışan nüfus yüzde 1 gelir artışını ancak sağla
yabilmiştir. 

Bu durum, gayet tabiî ki, endüstri ve hiz
metler sektörüne kaymayı gerektirir. Esasen 
nüfusunun yüzde 70'i toprağa bağlı olan bir 
ülkenin zenginleşmesi için hiçbir reçeteyi kim
se bulamamıştır bu zamana kadar. Ne yapar-
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sanız yapınız, nüfusunuzun yüzde 70'i toprağa 
; bağlı kaldığı sürece, meydana getireceğiniz en 

iyi ahvaldeki yüzde 3? yüzde 4 gelir artışıyle 
ve yüzde 3 nüfus artışıyle memleketin yüzde 
70'ini fukaralıktan kurtarmanız mümkün değil 

i dir. 
[Değerli arkadaşlarım, 
Bu durum, gayet taibiî ki, Türkiye'de şunu 

gerektiriyor: Nüfusun büyük bir kısmının en
düstriye ve hizmetlere nakli... Bu zaten ken-

* diliğinden oluyor. 1950'de Türkiye'nin 100 bi-
• ni aşan 3 şehri varken, bugün Türkiye'nin 100 
I bini aşan 21 şehri var. Buradan şehirleşme 
; doğuyor. Şehirleşme ise yepyeni problem geti-
;' riyor. Toplum değişiyor. Bir agreven toplum

dan, bir tarım toplumundan bir endüstri ve hiz
metler toplumuna geçiyorsunuz. Bir endüstri ve 

. hizmetler toplumuna geçerken, tarım sektörü
nü ve onun üzerinde maişetini temin eden bü-

I yük nüfus kitlesini olduğu yerde yine bıraka
mazsınız. 

Türkiye'nin bir özelliğine daha işaret et-
' mek isterim. O da, Türkiye'de ekilen 'arazinin 

Türkiye sathının hemen hemen dörtte birinp 
yakın olmasıdır. «Dörtte üçünden Türkiye fay
dalanmıyor» diyebiliriz; lâyıkı veçhile fayda
lanmıyor, fevkalâde ağır bir şekilde faydalanı
yor; 1/4'ünü ekiyor. 1/4 tarım arazisidir. 1/4' 
den fazladır tarım arazisi, ama bugün kullanı
labilen arazi 1/4'üdür. Bundan da, Türkiye mo
dern teknolojiyle alabileceğinin ancak 1/5'ini' 
alabiliyor. Bir vatan sathınm 1/4'ünü ekiyorsu
nuz, almanız lâzım gelenin de 1/5'ini alıyorsu
nuz. Bu takdirde, Türkiye'nin 1/20'sin.den fay
dalanıyorsunuz. Nüfusumuzun yüzde 70'i bu 
toprak üzerinde yaşıyor, 7 ay çalışamıyor, 5 ay 
çalışıyor ve çok geniş çapta hava şartlarına bağlı; 
yüzde 3 çoğalıyor, bir türlü iki yakasını bir 
araya getiremiyor. Bu, fukaralık şikâyetidir, 
fukaralık şikâyetinin kökünde bu yatar. Köy 
ve köylü meselesinin kökünde bu yatar. 

Bir taraftan Türkiye'yi endüstri ve hizmet 
toplumu haline getirirken, başka ülkeler en
düstri ötesi topluma geçiyor. Ülkemiz için bu 
durumun yarattığı birtakım avantajlar mevcut
tur, birtakım 'dezavantajlar mevcuttur. Açık 
ekonomiye gitmeye mecbursunuz. Açiik ekono
miye gitmeye mee'bttrsanız, sadeee verim almak 
kâfi değil, verimi düşük 'maliyetle de almak 
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mecburiyetindesiniz, Refah, yüksek: verimle ve 
düşük maliyetle aldığınız verimle ancak müm
kündür. 

'Satmalına gücü koyacaksınız Türk köylüsü
nün cebine ve bu satmalına gücü sağlam bir sa
tmalına gücü olacak. Türk köylüsü sağlam sa
tmalına gücüne kavuşursa, ancak o takdirde 
Türkiye'deki endüstri ayakta durabilir. Çün
kü, bu suretle Türk köylüsünü «alan bir top
lum» haline getirirsiniz, tüketim toplumu ya
parsanız ; tüketim1 toplumu haline gelememiş bir 
toplumda da refahı bulmak mümkün değildir. 

Binaenaleyh, bütün bu tabloyu, yani mevcut 
tabloyu aydınlık bir tablo haline getirebilmek 
için Türkiye çalışıyor. Şayet memleketimiz is
tikrarsızlık âfetinden kurtulabilirce bu çalışma
lar çok kısa zamanda herkesin ümidinin fev
kinde neticelere ulaşacaktır. 

Burada 240 maddelik Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu münakaşa edildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun en mükem
mel bir kanun mudur? En mlükemmel olduğunu 
iddia etmek mümkün değildir, ama bugün bu 
kadar yapılabilmiştir. Bunu tekamülün seyri 
içerisinde zaten mükemmelleştirmeye mecbur
sunuz. Tatbikata geçtiğiniz zaman bir çok müş
küllerle karşı karşıya kalacaksınız ve zaman 
değişecek, şartlar değişecek, (değişen şartlar 
ve değişen zamanın) teknoloji değişecek, üretim 
usullerinde yenilikler çıkacak. Jenetik size ye
ni yeni imkânlar verecek, yeni yeni pazarlar 
çıkacak. Binaenaleyh, bütün bunların meydana 
(getireceği tesirleri gayet taibiî ki bu kanunun 
üzerinde mütalâa edeceksiniz. Bugün bu kada
rını yapabilen meclislerin, yarm bundan daha 
iyiyi yapabilmesi şarttır ve daha iyiyi yapabil
mesi de bizim inancımız içerisindedir. Çünkü, 
Türkiye inkişaf ettikçe, gayet tabiî ki, Türk 
Milletinin mümessilleri de milletin meselelerine 
tercüman olarak daha iyiyi yapmanın kolaylık
larını arayacaklar ve bulacaklardır. 

l«Bu kanun reform kanunudur, reform kanu
nu değildir»1 şeklindeki münakaşalara da kana
atimce lüzum yoktur. 

Bu kanunu beğenmeyenler olacaktır. Bu 
kanunu beğenmeyenlerin önünde fevkalâde gü
zel fırsatlar vardır. Beğenmediğiniz bu kanu
nun yerine ne koymak istiyorsunuz'? Bunu çı
karsınız, millete söylersiniz, millet sizi iktidar 

yapar; iktidar olursunuz, gelirsiniz ve onları 
değiştirme yollarını ararsınız. Onun içindir İd, 
bu kanun meclislerimizin kararma iktiran et
tikten sonra, bunun üzerinde yapılabilecek mü
nakaşaları, meclislerin iradesi üzerinde yapıla
bilecek münakaşalar halinden çıkarmaya mec-
hursunuz. Şayet, «Bu kanun üzerinde münakaşa 
yapıyoruz» diye, meclislerin iradesi üzerinde 
münakaşa yapmaya devam edersek, işte o, hâlâ 
rejimi kavrayamadığımızın ve rejimin kalbi 
olan Parlâmentonun üstünlüğünü evvelâ Par
lâmentonun üyeleri olarak bizim kaibul edeme
diğimizin bir işareti olur ki, bunu hüsran ile, 
bunu hicran ile karşılama'mıak mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun büyük 
önemi sadece muhtevasında değildir; ihtiva et
tiği 240 maddenin Türk Milletine, Türk köylü
süne, Türk çiftçisine ne verdiğinde değildir. Bu 
kanun siyasî bir mahiyet de almıştır. Şöyle ki : 

«Bu meclislerle reform yapılamaz. Bu mec
lisler kanun çıkaramaz, bu 'meclisler reform ka
nunu çıkaramaz.» Burada münakaşa edilen şey, 
aslında meclislerin kanun yapamayacağı, ülke
nin dertlerine çare bulamayacağı hususu idi. 
Bu itibarla, günlerdir sarf etmiş bulunduğunuz 
yorucu mesainin sonunda, gecenin şu saatinde 
sadece Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasa
rısını çıkarmış olmuyorsunuz; aynı zamanda 
Parlâmento üstünlüğüne yönelmiş birtakım 
tenkidlerin de en güzel cevabını vermiş oluyor
sunuz. Aynı zamanda rejimin güçsüzlüğünü, 
rejimin parlamenter rejim olduğu için, güçsüz
lüğünü tahayyül edenlerin ve bu rejimin güç
süzlüğü imajını birtakım zihinlerde yaratmak 
isteyenlerin de cevabını fevkalâde net ve açık! 
bir şekilde vermiş bulunuyorsunuz. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun vesilesiy
le ben meselenin müdafaa tarafına girmek iste
miyorum. Çok yanlış şeyler dinlemiş bulunuyo
ruz. Günlerdir devam eden bu müzakereler es
nasında, bunlara girmek istemiyorum. Bu kanu
num; iktidarı teşkil eden iki partiye mensup de
ğerli milletvekillerinin cehti, gayreti ve tüken
mez sabrı sayesinde bu neticeye getirilelbilmiş 
olduğunu ifade etmek, sanıyorum İd asgariden 
benim için bir görevdir. 

Bu kanunda doktriner hiçbir şey yoktur. 
Kanunu herkesle her yerde münakaşa ederiz. 
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G-ayet tabiî ki bu münakaşalarda, herkesin sa
dece sıöyleyip gitmesi, sadece hüküm tesis ede
rek bırakıp gitmesi kâfi değildir. Tesis ettiği 
hükmün delillerini ortaya koyması lâzımdır. 
Tesis ettiği hükmün delillerini ortaya koyma
yanları da fevkalâde müşkül durumlara düşü
rürüz. Sadece hüküm tesis etmek kâfi değildir, 
ne yapılacağını da söylemek lâzımdır. Ne yapı
lacağını da birtakım yuvarlak lâfların içerisin
de değil, müşahhas tedbirler olarak, yarın fay
dalanabilir tedbirler olarak söylemek lâzım
dır. 

(Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum, : «Her 
tedbir alınmıştır, bu kanun çıktıktan sonra ar
tık Türkiye'de tarım, toprak, köy, köylü mese
leleri tümü ile halledilmiştir» diyen kim? Ama 
iyi niyetle ve gayretle bugünkü Türkiye'nin ta
rım, toprak, köy, köylü, çiftçi meselelerine yar
dımcı olabilecek bir tasarı meclislerimizce eni
ne boyuna müzakereye tabi tutulmuş ve memle
ket için en hayırlı şeklin verilmesinle çalışıl
mıştır. Bunu kimse inkâr edemez. Şu saatte da
hi yapmakta olduğumuz iş odur. Daha iyisini 
yapmak, daha güzelini yapmak ve memlekete 
daha faydalısını yapmak devam eden gayretle
rimizin içerisinde olacaktır. 

Bu kanunun memleketimize, milletimize ha
yırlı uğurlu olmasını temenni ederken, bunca 
saat komisyonlarda, Heyeti Umumiyede dikkat
le, titizlikle ve sabırla bu kanunun bu şekli al
masını sağlayan Yüce Meclisin değerli üyeleri
ne teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından şiddetli ve sü
rekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Tasarının aleyhinde Sayın Dağ-
daş, buyurun. 

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

Gecenin bu saatine kadar memleketimiz için 
çok önem taşıyan bir kanun tasarısının müzake-
resM bitirmişizdir. Elbette ki, muhalefet ola-
raJk bizim de görüşlerimizi serdetmemiz, iktidar 
partileri kadar muhterem sayıllması icabeden bir 
husustur. 

Meseleyi bu şekilde tespilt ettikten sonra, he
men geliyorum tenkitlerimizin müşahhas mı yok
sa yuvarlak lâflar mı oluşuna... 

Biz de tekliflerimizi, karşı görüşlerimizi mü
şahhas olarak, Büyük Meclisin zabıtlarına tes

cil etitirdi)k; mukabil tedbirlerin ne olabileceği, 
vermiş olduğumuz 164 tarue Önerge ile meclisle
rimizin zabıtlarına tescil edilmiştir. 

Biz konuşm/amızın başında da, kanun tasarı-
sının tümü üzerinde de; Türkiye'de arazi varlı
ğının yuvarlak olarak 52 milyondan Türk hal
kının, Türk çiftçisinin gereği kadar istifade et
mediğini, hattâ 52 milyon arazi varlığından yu
varlak olarak 7 milyar ilâ 8 milyar civarında bir 
gayrisâfi hâsıla elde edildiğini; bunun yanında 
26 milyon hektar zilyetde veya mülkiyette, özel 
teşebbüs tarafından çalıştırılan arazi varlığımız
dan da, gene plân,rakamlarına göre yuvarlak 
olarak 40 ile 50 milyar lira civarında gayrisâfi 
hâsıla elde edildiğini ifade eltmaşıtük. 

Burada yine demiştik M; hakikaten gelişen 
teknolojiden büyük ölçüde mahrum olmasınla 
rağmen, yani gülbre (tüketimi Türkiye'de mev
cut kültür arazinin onda birine dahi yetecek ka
dar temin edilememiştir. 

Traktör gücü, mevcut kültür arazisinin he
nüz 1/lOfca yetecek kadar temin edilememiştir. 
Ata ve öküze dayalı, tırnağı ile, saçı ile başı ile 
didinerek, taa Selçuk devrinden bu yana hiç
bir tohum ıslahına kavuşmayan bir zirai strüktür 
içinde, yine özel sektörün, 40 - 50 - 100 dönüm
lük fukara çiftçisinin büyük gayretleriyle 40 -
50 milyar civarında bir gayrisâfi millî hâsılayı 
ekonomimize katmıştır ve bugünkü sınaî geliş
mede de kendi üzerine düşen büyük görevi yap
mıştır. 

Gönlümüz isterdi ki, bizim mukabil teklif 
olarak getirdiğimiz hususlar da, tüm olarak mar
jinal bir genişlemenin yanında teknolojiye daya
lı, tüm potansiyeli değerlendirecek bir imkân
lar manzumesi şu Mecliste tezekkür edilerek, 
gelişen teknolojinin ve ekonominin ışığı altında 
fukara Türk çiftçisinin kaderi bu fukaralıktan 
uzaklaştınlaibilsin. 

Türkiye'de % 3 nüfus artışının büyük çoğun
luğunu köylerimizde müşahede etmekteyiz. Bu
na mukabil tarımdaki arltış % 1 - 1,5 civarın
dadır. İşte, gelişen teknolojiyi, gelişen teknik 
imkânları, kredi imkânlarını; malî takatsiz
liği ile büyük ölçüde haşhaşa bırakılmış olan bu 
kiracı, ortakçı, bu ufak arazi sahiplerinin 
yanına götürmek suretiyle, tarımdaki gelir 
artışını, asgariden % 3'ün, hattâ % 3,5'un üze
rine çıkaralım ve bu suretle 80 - 90 milyonluk 

— 091 — 



M. metim B : 125 12 . 6 . 1973 O : 2 

Mr I^k iye ' n in de gıda, beslenme ve endüstri 
ffljtöjyatfimı, öbür taraftan da endüstriye hız 
verme imkânlarım sağlayalım. 

•Bu tasarı bültün bunlardan mahrumdur. O 
Wkrnıd>an JsarşiBnıa çıktık ve alternatiflerini 
•getirirdik, maddeler halinde zikrettik ve Yüce 
Meclisin zabıtlarına -geçindik. 

Şimdi ne oluyor? Gelen bu kanunla Türki
ye'de % İ l e r ••% 1,5; % 2 olacak mı? Mümkün 
sönmüyorum. Çünkü gelişen teknolojilinin zi-
raaita tatbiki; muayyen emniyetlerin, muay
yen garantilerin ve geleceğinden, yarınından 
temim bir mülkiyet düzetniniın sağlanmasıyla 
mdimkün oluyor. Gayretler bu ölçüde gelişi
yor. Bir taraftan yine, statükoyu muhafaza 
öçten, 52 milyon hektarı kendi başına bırakıyo
ruz,; getirdiğimiz tedbirlerin içinde de hiçbir 
etanomik tedbiri derpiş etmeyen bir kanunla 
mMedamdzım huzuruma çıkıyoruz. 

Şimdi diyoruz ki, bu kanun hiçbir pratik 
•değeri taşımayaeaJkfcır, hiçbir ekonomik kat-
•kıda bulunmayacaktır. Olsa olsa o kanunun 
çerçevesi içerisinde meeburi kooperatifeilerim 
içimde yeni maliklere -k i adedini bir ölçüde 
300 bin diyorlar, bir ölçüde 200 bin diyorlar-
15 bin liralık gelir sağlayacak işletmeler temin 
«etmek suretiiyile bir istihdam gücü yaratmaya 
çdlışTİaeaktır. Halbuki öbür taraftan dünya 
'büyük ölçüde bir buğday kıtlığıma gidiyor, dün
ya büyük ölçüde bir et kıtlığına doğru gidi
yor, dünya büyük ölçüde bir şeker kıtlığına gi
diyor. Kanunda bu kıtlıkları giderecek hiçbir 
elkonolmaJk tedbir yoktur. Kanun, yalnız bu 
(kanunun içinde % İl l i bile teşkil etmeyen, top
rak reformu kooperatiflerine üye olanlara bâ
zı kayltlayıcı, o da sarahatten mahrum, ekono
mik imkânlar sağlama gayreti içindedir; ama 
% 89'ımn bu ekonomik imkânlardan hangi öl
çüde faydalanacağına dair hiçjbir tedbir yok
tur. 

Yine marjinal genişlemede 10 - 15 milyon 
dönüm civarında ıslaha muhtaç ianazılnin oldu
ğumu yalnız satırbaşı olaralk getirmiş, ama, 
(hangi ölçülerde, hangi kredi niizaımı içinde, han
g i proje, hangi plânlar içerisinde geliştirler 
eeğine 'dair kamunda en ufak bir işaret göre
mezsiniz. O bakımdam diyoruz ki, bu kanun 
bir taraftan yürürlükteki Anayasamızın 36 ncı 
37 nei maddesi, öbür taraftan da Medenî Ka

nunumuzun ruhuna ve lâfzına uygun olmadığı 
'konusunda gruibumuzun çeşitli beyanit-ları var
dır. 

Halkikaten gönlümüz isterdi ki, böyle bir ka
nun içerisinde getireceğimiz tedbirlerle bu fu
kara çiftçiyi bir an önce bu fukaralıktan kur-
tarabm; 60 dolardan 120 dolara fırlayan buğ
dayı, 35 dolardan 250 dolara fırlayan şekeri, 
50 - 60 centten 1 dolara yükselen pamuğu Tür
kiye'de öyle teşvik tedbirleriyle, öyle kredi im
kânlarıyla, Devlet ile millet gönül gönüle, el 
ele geliştirme iımkânma biran önce gitsin. 

Değerli milletvekillleri, . biz söylüyoruz, tem
silcilerinizi de samimiyetle dinledik. Ben mü
dür olduğum zaman birçokları avukat bile de-
ğildli, fakalt nedense sabırsızlık gösteriliyor. 
Tüı'kiye'nin aşıağı - yuikarı 53 - 55 vilâyetini 
gezmiş, 8 - 10 bin köyünü tanıyan bir arkada
şınızım. En azından getirdiğim altarmaitifler-
le birlikte müşahhas misalleriyle bunu ispat et-
'tim. İstiyorduk ki, marjını al genişlemeyi ta
mamlayan ve 52 milyon hektarın da bir ölçüde 
bu marjinal genişlemenin içine ithali suretiyle 
hür ve açık ekonomiye alışık milletimizin hiz-
me/tine, bu kanun, tıpkı benzeri hür ve demok
ratik memleketlerdeki gibi imkânlar getirsin. 
Bu kanunda bu imkânları görmüyoruz, fukara 
çiftçimizin daha çok fukara olacağı inancı için
deyiz. Orman köylümüzün daha da fukara ola
cağı intibaını üzerimizde bırakmaktadır. 

Biz bu kanunun mukaJbilinde bir kanun tek
lifiyle Yüce Meclisin huzuruna geldik. Madde
ler görüşülürken de ek maddelerimizin beraber 
mütalâa edilmesini ileri sürdük; Sayın Başkan 
sırası geldiği zaman ayrı bir prosedür içerisin
de mütalâa edileceğini söylediler. Kendilerine 
İtimat ettik; fakat aslında maddeler, tümü 
kaibul edilmiştir. «İlk defa meclislerde böyle 
işeylere rastlıyoruz.» sözleriyle, sanki usulsüz 
verilmiş önerlgalenmiş gibi bir durumıa soktu. 
Bunun da hiaim için pek önıemi yoktur; çüntoü, 
öyle de olsaydı yine Mecliste reddedilecekti, 
böyle de olsaydı yine reddedilecekti. Ancak, 
bir usulü tespit için, bir usulî hatanın tespiti 
için bunları arz ediyorum. Bütün bunları, bu 
gecenin bu geç vaktinde dile getiriyorum; an
cak sizin kadar ben de bu çalışmaların içerisin
de gayret sarf ettim. Benim de geçmişte, mil
letin verdiği imkânlarla hazırladığım ve ka-
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mın teklifi haline getirip Yüce Meclîse verdi
ğim müşahhas bir alternatife karşı Sayın Ada
let Partisinin Genel Başjkanı, «Çıkabilirsiniz 
milletin karşısına, şunu veya bunu diyebilir
siniz» demektedir. Bunlar elbette ki siyasî 
parti alarak görevimizdir; milleti irşad edece
ğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ancak, 
«Bu kanun elbetteki smükemımel bir kanun de
ğildir» deyip geçiştiremezisiniz. Mükemmelleri 
de vardı, üzerinde neden durulmadı? Elbette 
ki, bunu da söylemek bizim görevimiz olacak
tır. 

Biz bu kanuna 'karşıyız, bu kanuna kırmı
zı oy vereceğiz... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

Sayın Başkan, grubumuz bu kanuna kırmı
zı oy verecektir... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Grubunuz ne
rede? {A. P. sıralarından müdahaleler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Susturma
na onu be!.. 

GÜNGÖR HUN (.Sakarya) — Otur yerine 
geveze!.. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sen otur 
yerine terbiyesiz!.. 

(Sakarya Milletvekili Güngör Hun ile Trab
zon Milletvekili Ekrem Dikmen arasında kar
şılıklı bağrıştmıalar.) * 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Grubu
muz... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sizleri tanıyoruz... Çok rica ederim... 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Demin ni

ye müdahale etmedin de şimdi susturuyorsun? 
iSanlki kongre idare ediyor? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) —. Sayın Baş-
Ikan, kötü ısöz sahibinindir... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Niye ma
ni almadın, ne biçim Meclis Reisisin? 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. 
(A. P. sıralarından «Otur yerine, hasta, has

ta» sesleri). 
EKREM DİKMEN (TraJbzon) — Hasta ba

şınızda.. Hasta sensin!.. Hasta!. 
BAŞKAN — Oturunuz efendim. 

(BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Oturunuz, çok rica edeceğim 
(birbirinize sataşmayın efendim. Sayın Dağdaş 
kırmızı mı, beyaz mı, yeşil mi, ne ise. sonuç
landırın. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Dağdaşla 
ne ilgisi var sükûneti teminin ? Bu kadar taraf
girlik olmaz. 

BAŞKAN — Oturun Sayın Dikmen, orada 
bağırıp durmayın canım. Ne oluyor, ne olmuş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri.. 

EKREM DİKMEN (TraJbzon) — Böyle ta
rafgirlik olmaz. 

BAŞKAN — Ne tarafgirliği efendim? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla.) — B i r taraf

tan meclislerin üstünlüğünü, meşruluğunu id
dia edeceksiniz, bir taraftan da Meclisin için
de bulunan (A. P. sıralarından gürültüler, mü
dahaleler). 

Elbette senin kadar meşruyum, ben de ana
mın ak sütü gilbi reylerle seçilmiş gelmişim. 
(Gürültüler) Evet, evet.. Çok müdahale etme
yin.. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, kanunun tümü 
üzerinde konuşun efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Meclisin 
adabına hiç kimsenin .gölge düşürme hakkı yok
tur. Meclisin bir çoğunluk grubu bu kanunun 
çıkarılmasına karar vermiştir, bu kanunu çı
karacaktır. Biz de bir parti olarak, bu Meclisin 
üyesi olarak, bu kanunun karşısında olduğu
muzu ifade ediyoruz.. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Evet, .grubun nerede ? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sizin var
lığınız ne kadar muhtedemse, bizim varlığımız 
da o kadar muhteremdir. Bunu tescil ettikten 
sonra diyoruz ki ; bu kanun. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bağlayın efen
dim, bağlayın konuşmanızı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

(Kars Milletvekili Musa Doğan D. P. sırala
rına doğru yürüdü). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Her şeyi 
söyle, konuşacağım seninle, küfür de et küfür. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bitirin efendim, 
çok rica ediyorum. Konuşmadığınız husus kal
madı. 



M. Meclisi B : 125 12 . 6 . 1973 O : 2 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Za-
tıâlinizin keyfi Sayın Dağdaş'ı konuşturmak 
mı, konuşturmamak mı? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Diyoruz 
'ki, hu kanun Türk Milletine hiç bir fayda, hiç 
bir ekonomik değer sağlayamayacağı ve büyük 
ölçüde doktriner bir hava içerisinde geçiril
diği için kırmızı oy vereceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Çalışma

dan kaç, tezvirasta gel. 
BAŞKAN — Açık oylama, hitaibet kürsüsü

ne, sürati temin için iki kupa koymak; sure
tiyle yapılacak ve bir oy kullanılacaktır. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Benim 
reyimle konuşuyor burada. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, me
sele bitti. 

Oylamaya Sayın Ekrem Kangal (ıSivas) dan 
başlıyoruz. 

(iS'ilvas milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın mil
letvekili? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
'(Oyların ayırımı yapıldı,) 

(BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu ka
nun tasarısının açık oylama sonucunu arz edi
yorum : 

Oylamaya 243 sayın mıiüiletvekill katılmış; 238 
kaJbul, 5 ret, oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce 
kaJbul edilmiş bulunmaktadır. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar). 

iSayın Devlet Bakanı öztraik, teşekkür sa
dedinde buyurunuz. (Alkışlar). 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 
31 Mayıs 1972 tarihinde Geçici Komisyonda 
görüşülmeye başlanmış, Geçici Komisyon saat
lerce devam eden 39 birleşim ve 63 oturum yap
mıştır. Bütün bu oturumlar sırasında tasarı de
rinliğine incelenmiş, bu incelemeler sırasında 
teknisyenlerden gerekli bilgiler alınmış, her tür
lü aydınlatıcı bilgiler alındıktan sonra tasarıya 
memleket gerekçeleri açısından gerekli yönleri 
vermek üzere gerek Hükümet ve gerekse Ko
misyon üyeleri elbirliği ile uzun ve devamlı bir 
mesai sarf etmişlerdir. Bu mesai sırasında za
man zaman görüşler taraşında farklılıklar ol
muştur. Bunu demokratik düzenin talbiî bir ica-
ibı saymak gerekir. 

Ondan sonra yüce huzurunuza gelen metin 
ıgünlerce huzurunuzda tartışılmış ve sonunda 
Anayasamızın 37 ve 38 nci maddelerinin doğ
rultusunda, yani hem sosyal adalet il'kesîne ve 
hem de verimlilik ilkesine saygı gösteren bir 
şekilde kanunlaşmış hulunmaktadır. 

Yüce Meclisin tasarıyı memleket gerçekleri
ne uygun bir biçimde kanunlaştırmak konusun
da sarf etmiş olduğu büyük mesaiye Hüküme
timiz adına derin şükranlarımı arz ederim. 

Bu tasarı tamamen Anayasamızın 37 ve 38 
nci maddeleri doğrultusunda, yani sosyal ada
letle verimliliği 'bağdaştıran ,bir hüviyetle ka
nunlaşmış bulunmaktadır. 

Teşekkürlerimi tekrarlar, en derin saygıları
mı sunarım. 

(A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Bugün saat 15,00te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma İSaıati : 101,51 

İ>G<İ 
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Toprak ve Tarım Retfoarmu Kamumu tasanisınia veriiem fcyillarm sonucu. 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler 

: 450 
: 243 
:238 
: Ö 

: 0 
193 

: 14 

'(Kaibul edilmiştir.)' 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
M. Salâhattdn Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ham'di Hamamcıoğlu 
Ali ihsanı Ulubahşi 
Kâzım. Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren . 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 

Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahitt Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
tbrahim Aytaç 
öiihat Bilgeftıan 
M. Şükrü Çavdaroflu 
Kemal Ertâem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 

- BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Ab idin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğiu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Fuat Arca 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
I>\ıami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan OgU2 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp" 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz ^ 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
îsımail Hakkı Telkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Nibad Kürşad 
Şinasıi Osnıa 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 

Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadlıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyiıs Koçulu 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
FeyzUİlah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesuıt Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhıam Daut 

C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Burdanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp r 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haımdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hülsıeyün Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâlharttiln Oran ' 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Komitan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birdnci'oğiu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Gö/klü 
Bahri Karakeçilâ 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müffcüoğh* 

6&6 
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gOCAELl 
Vehhi Engiz 

AB-ANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GüMoğlu 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ejmir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHÎSAB 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzımı Ulusoy \(î.) 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhaogil 
(Bşk.V.) 

[Reddedenler] 
KONYA I RİZE 

Bahri Bağdaş | Hasan Baari Alfbayrak 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 

[Oya katılmayanlar-] 

M. 
S4ŞARYA 

Vedat önsal 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Mehmet Niyazi GKirer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Erigül (1. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.)1 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tomjbuş 
Ali Naki Ulusoy (1.) 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cerat Sayın 

ELÂZI3 
Samjet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasimı Cânislâ 
Selçuk Erverdî 
Gıyasettin Karaca 
Cerat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
(B.) 
Abdullah Izmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (İ.) 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim AJbak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Erşoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
A. Turgujt Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Leboit Yurdoğlvı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözöğlu 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali N Q M Üner 
KAHRAMANMARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İbrahim öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğln 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargü 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Eribakan 
Mustafa Kübilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ. 

KÜTAHYA 
Ali Erhplr X1.XX JLJİ Ut / İV 

Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (Bşk. V.) 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 

Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
iMuallâ Akarca 
Ali Döğerlj 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memdulı Ekşi 
Ferda Güiey 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kum basar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

[Açık Ü% 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elazığ 2 
Hatay 1 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övcıt 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
'Mustafa Saıbri S öz eri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusıuf Ulıısoy (1.) 

lelikl&r] 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 14 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Akso}' 
Veihbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Isımalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
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I 
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 1. — 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
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611. 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye

ler, il özel idareleri, İktisadî 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-
'ori ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
^e tskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu d/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 
fstanbul 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 r 126>a 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



_ 2 -
3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas- I 

lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 mei ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 .2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütan 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 .6 < 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/28.1) (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. — 7.126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (>S. Sayısı : 492 ve 
492!ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve l 

I İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ok) (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, 9A . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi îşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 12 . 1972) 

12. — İstanbul 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 İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nei 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' 
tun, 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-

1 1in cezalarının affına dair kanun teklifi ve 



Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nei ek) (Dağıt-
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 
1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve27.12.1972) 

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 3>69'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'mn, 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'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 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 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesıine 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 içel 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 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sehebolan 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'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 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) 
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31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı . 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731V 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
pora (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732ye 1 nei 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 kamın tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıifat Öztürkçine'ndn, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında 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 taksitlendirü-
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 Osmaoı-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptın İması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Seıuatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 -nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 197Û, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 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 Raporu 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 maddesinin 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 İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. 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. Sayısı : 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 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili 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 madde 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 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 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 .1973) 

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) 

47. — Nevşehir Milletvekilli Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu 'nun özel affı hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi 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 718'e 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 .6 .1973) 

48. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm Affı hakkında kanun 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) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . İ973 ve 
8 . 6 . 1973) { 

49. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı •maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve edilmesi 
ve bâzı geçici maddeler eklemmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec-
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. lisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet Senatosu : 2/50) 
(Millet Meclisi :S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 aıci ek; 
Oumihuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili 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'şer üyeden kurulu 48 No. iu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı 
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3 . — Ankara Milletvekili Cenşyizhan 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. İu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla

rından 3'er üyeden kurulan 76 No. İu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
mıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
£ip tiner'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 tarihi : 
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. İu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven. Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Öuadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 3 0 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret üvet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. İu 
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 nc> 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
nım teklifi ve İçişleri. Adalet, Milli Savunma. 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta 
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142. 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerime?. 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet 
içişleri 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, 2R25 
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 ectviller-
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
UO'a 1 nci ek ve 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 sayıb 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 İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 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-
Kk kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 7Ü4'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 
'il . 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 v© 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'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-
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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 İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 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 kanını lok 
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plâı 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 3f 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/831, 2/52' 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972' 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 197.1) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanamın un 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KırMareM 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) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'mn 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' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 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 Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 



33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın 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 nei 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 Selâmi Ko-
dal'ın, 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, Güt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ö'lüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi 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 siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve-511'e 1 nci 
•ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
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) (ıS. 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) (ıS. 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 
tçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kisttik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapaneıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapora 
(1/677) (S. Sayısı .- 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci 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 kaldırılmasınla 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1111 sayılı 
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Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'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 esiki 
«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. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — 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 israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 8G4) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Holamda Krallık Hükümeti aıraısınıda Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenleıre sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asıgarî Ücret Tespit Usulleri ihdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusuf oğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — istanbul Esentepie Emekli Subayevleri 
3i5 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna 'kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973.) 
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X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan EyüboğlUj İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mcvlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Bıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Tür'kmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden .ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savanıma, 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 ncu 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 . 11 . 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 O 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-
f a Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili admm 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 is
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 tartihinde imzalanımış bulunan Kültür 
Anlıaşmiasmın uygun bulunduğuna dair kanun 
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tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (ıS. 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'ın 22.11.1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rı 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-
masmın 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 Barlas Kunt ay 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) 

84. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 nci maddesiine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973) 

X 85. — 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) (ıS. iSayiBı : 905) (Dağıt
ıma tarihi : 11 . 6 . 1973) I 
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