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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde 'iki otunum yapan Genel Ku
rulda, yapılan yoklamalar sonucunda çoğunluk 
olmadığı anlaşıldığından; 

9 . 5 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzerie Birleşime saat 16,0i2'de son 
verildi. 

Başlkan Kâtip 
BaşikanvelkiH Kayseri 

Hakkı Gökçe Şevket Doğan 
Kâıtiip 

Kayseri 
, Tufan Doğan Av§argil 
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rilmsesd, bâzı maddelerine fıkralar ve kamına 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 26 Şu
bat 1970 gün ve 1232 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/878) (Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

Tezkereler 
5. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 

yaslama dokunulmıazlığmııı kaldırılması hakkın
da B&şbakanlılk tezkeresi (3/1054) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep karıma 
komisyona) 

6. — Palu ilçesi, Piyade köyü, hane 23, cilt 
44 sahife 88'de kayıtlı Reşitoğlu, Ceımıilıe'den 
doğma 10 . 10 . 1945 doğumlu Reşit öan'm 
ölüm cezasına çıarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/10i55) (Adalet Komisıyonu-
na) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıümia saati : 15,00 

BAŞKAN — Baştavıeikili Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : Şevkeit Doğan (Kayseri), Tufan Doğsun Avşarg*! (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 106 ncı Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere haşlı
yoruz. 

Gündem dışı söz isteyen sayın üyelere söz 
vereceğim. Ancak müddetleri1 içerisinde ko

nuşmalarını blitirmelerind hassaten rica edece
ğim. 

Gündem dışı konuşmalardan sonra seçimler 
vaı-dır. Sayın üyelerin dikkatlerine arz ede
rim. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersay'un 
Kütahya ilmin genel sorunları konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, Kütahya 
ilimim genel sorunları üzerinde gündem dışı 
söz talep (etmiştir. 

Buyurun Sayın İlham Ersoy. 
İLHAN ERSOY (-Kütahya.) — Sayın Baş

kan, çok 'değerli arkadaşlarıcm; 
Bugün huzurunuzda üç konuya temas edece

ğim; fakat gündem dışı konuşmaların sınırını! 
aşmamaya da aızamıî gayret sarf edeceğim. 

Bunilardan (bir tanesi; ıbüindiği üzere, son 
ilci yılda köyteimize gereklıi imanı kadrottafn ve-
rilememıliş ve esasen ödeme gücü sınırlı olan köy
lülerimiz çok güç durumda ıbıralkılmışlardır. Yo
luna, suyuna, elektriğine katılima payı öde
yerek, kendi malî ve Ibedenî gücünü katarak, 
hem İde pek geç olmak sure/tiyle ancak kavuşa-
tbilen; köy konağına, okuluna kendi almteri1 

ile katılan; camiini, hâzı kereler aldığı özel 
yardımlar dışında, tamiaimen kendi imkânla
rıyla yapan köylümüze hiç değilse imam .kad
rolarınım zamanında ve yeterince verilmiş ol-
imasını gönül arzu ederdi. 

1973 bütçesi görüşülürken zamanın sayın Si
ğili Bakanına, Kütahya, Burdur, Bingöl giıbi 
büyük çapta deprem âfetine uğraimış ve köylü-
ıleri, ödeme gücünü geniş ölçüde kaybetmiş 
bu illerimize ıbir miktar daha fa.zla imamı kad
rosu tahsis edilip edilemeyeceğini' sormuş ve Sa
yın Bakandan müspet cevap almıştım. Kendi
leri bu illerimüze yeterince kadro tahsis ede

ceklerini ıbildirmişlendi. Şimdi aynı .görevi yü
rüten Sayın Devlet Bakanından bu kadroların 
Türkiye çapında çok kısa ıbir zamanjda dağıltıl-
masmı ve bahsettiğim Kütahya, Bundur, Bingöl 
gibi deprem dolayısıyle ödeme gücünü büyük 
ölçüde (kaybetmiş olan illerimize befcahsis bir 
miktar daha fazla kadro gönderilmesini rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci »bir konu da ; 
son günlerde tamamen ortadan kaılkma tehli
kesi başgösteren el dokuma halıcılık konusu
dur. 

Daha önce de Yüce Heyetiniz huzuruna ge
tirmiş olduğum bu konuda sayın bakanlarımı
zın gerekli cMIdliyotle eğilip, gerekeni yapacak
larını umuyorum. 

Muhterem 'arkadaşlarımı, fabrikasyon ima
lât ile irekıalbet edemeyen el dokuma halıcılık! 
gün geçtikçe ölmekte, her gün çeşitli belde
lerimizde yüzlere dokuma tezgâhı kaldırılmak
tadır. Bu, onbinlerce vatandaşın yakın za
manda aç kalacağına, yeni bir (istihdam prob
lemi ile bizi karşı ıkıarşıya hırakacağına bir de
lildir. Bu itibarla muhterem HükümetimMn 
ilgili bakanlarından ve çok değerli aıikajdaşla-
rımldan bu konuya eğilmelerini, yardımcı ol
malarını rica ediyorum. 

Nihayet üçüncü ve son konu : Muhterem ar
kadaşlar, biliyorsunuz ıbelediyelerimizin, ilmar 
yönetmeliklerini, Anayasanın 113 ncü madde
si gereğince Resmî Gazete (ile- yayınlama mec
buriyetleri vardır. 1 6O0'e yaklaşan belediye-
ımizin 1 000 küsuru maaşlarını diahi ödemede 
güçlük çeken (küçük belediyelerdir. 

191 — 
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Bendeniz Resmî Gazete ile yapılan ilânlar 
üzerkıde bir parça tetkikatta bulundum, Beıher 
sahifede iki sütun, hıer sütunda yetmişer satır 
lOİıuyor ve bir imar yönetmeliği 10 - 15 sayfa 
kadar tutuyor. Bu suretle- beher satırına İO 
lira ödemek zorunda kalan; belediyelerimizin 
1Q - 15 bin Hiradan aşağı olmamak üzere imar 
yönetmeliklerini ilân etmek için Resmî Gazete
ye bedel ödeme zorunluğu doğuyor. Halbuki1 

aynı görevi geçen yıl çıkarmış olduğumuz 1605 
sayılı Kanunla İmar ve îslkân Bakanlığına ver
miştik. İmar ve Îslkân Bakanlığı bu yönetme
likleri (bastığı takdirde Resmî Gazeteye bir ya
yını ücreti ödemiyor. Bu itibarla ilgili Sayını 
Balkanımızın bu konuya da ciddiyetle eğilmesi
ni ve yönetmelilHeıin küçük belediyielerâmize 
ilân (ettirilmesi yerine, doğrudan doğruya Ba
kanlık eliyle ilânı yoluna gidilmesini' raca edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 

2. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çdlakoğ-
lu'nun, Gaziantep ve çevresindeki kuraklık âfe
ti ve alınması lâzmıgelen tedbirler konusunda 
gündem dışı demeci. 

bulunuyorum. Kuraklık âfeti konusunda va
tandaşa ve Hükümete düşen ayrı ayrı görevler 
olduğu şüphesizidir. Köylü ve çiftçimiz elbet
te çalışacak, daha büyük çaba içinde bu âfe
tin etkisinden sıyrılmak için toprağa daha çok 
alınteri dökecektir. Örgütsüz bir çiftçi kitle
sine şu anda daha başka çaba düşebülir dene-
imez. 

Devlet, bölgenin doğan yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerine, olanaklarına uygun projelerini 
geri 'kalmış 21 Doğu ilimiz içinde yer alan bu 
üç il halkına da gatürememiş ve gerçefcleştire-
memiştlir. Bu geç kalış yüzünden tarihte Yuka
rı Mezopotamya adı ile ün salmış ülkemizin 
tahıl ambarını kuraklık bir sefalet ve yoksulluk 
bölgesi haline getirmiş bulunuyor. Hükümetin, 
şu anda bildiğim, borç (erteleme, tohumluk, 
yem sağlama ve yiyecek dağıtma .tedbirlerini 
öngördüğü anlaşılmaktadır. 

Bir durumu 'sadece olumsuz yönde eleştir
mek düşüncesinde değilim. Aklıma ıgelen kısa 
vadeli tedbirlerden bâzılarını önermek istiyo
rum. 

Aşağı Fırat Havzası projesi ivedilikle ele 
alınımalkla beraber, kısa vâdede: 

1. Fırat kıyısından mümkünse pompaj yo
luyla, durumu elverişli köylerde sulama işle
mine ıgirişlilmıelidİr. Bu konuda (Suriye'nin 
olumlu sonuç veren uygulamaları olduğu, çev
rede «söylenmektedir. 

2. Başkalarının toprağında çalışan çok sa
yıdaki tarım işçisi köylümüz, ertelenecek borç
ları ve ekecek toprakları olmadığına göre, da
ha güç durumdadır. Hattâ açlıkla karşı kar
şıya gelmişlerdir. Yiyecek yardımında bunla
rın ihmal .edileceğini «anmıyorum. Elbette Dev
letin eli bunlara da uzanacaktır. Fakat, bu halk 
kesimi Devletten yardım şeklinde de olsa sada
ka istememektedir. Kendilerine uzun vâde ile 
açılacak kredileri Almanya'da veya diğer dış1 

ülkelerde çalışarak ödemeyi düşündüklerini söy
lediler. Şu hale göre kalkınma kooperatifleri 
kontenjanı dışında bölge halkına vasıfsız işçi 
dalında yeterli oranda kontenjan tanımak üze
re 7/2986 sayılı Kararnamede değişiklik yapıl
malıdır. 

3. Köy Araştırma ve Gidiştirme Genel Mü
dürlüğünün son derece yetersiz kadroları hızla 
yeterli sayıya ulaştırılmalı, Güneydoğu Ana-

BAŞıKAN — Sayın Şinasi Çolaikoğlu, Gazi
antep ve çevresindeki kuraklık nedeniyle gün
dem dışı söz istemiş bulunuyorsunuz. 

[Buyurun içlendim. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerin, milletvekilleri; 
Görülmemiş bir kuraklık ülkemiziğ özellik

le Güneydoğu Anadolu'yu tam bir âfet niteli
ğinde etkisi altına almış bulunmaktadır. Gü
neydoğu Anadolu'da Gaziantep'in Nizip, Oğuz
eli ve K i l s ilçelerindeki çiftçi ve köylülerimi
zin durumu ağır ve ciddîdir. Bölgedeki hal
kın tedirginlik ve umutsuzluk içinde bulunuşu 
da ayrıca üzüntü vermektedir. 

îki (Sayın Bakan yakın günler içinde ko
nuyu bölgede bizzat incelemiştir. Hükümetin 
ıresmî ve tazte bilgisi vardır. Bunun da ötesin
de Bakanlar Kurulunun konu üzerine eğildi
ğini ve 'bâzı tedbirler düşündüğünü basından öğ
renmiş bulunmaktayız. Konu üzerinde ivedi
likle durulmasından duyduğum memnunluğu 
huzurunuzda ifade etmek istertiım. 

Değerli arkadaşlarım, bu illerden seçim 
çevrem olan Gaziantep köylerinde yaptığım in
celemelerin özel ve taze bilgisine ben de sahip 

— 192 — 
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dolu'nun kooperatif örgütünden yoksun halkı, 
örgütlenımede çabukluğa ulaştırılmalıdır. 

Hükümetin dikkatini çeker, sizleri saygı 
ile selâmlarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Elâzığ Milletvekili S'amet Güldoğan'ın, 
Mardin Mûletvekili Abdurrahim Türk'ün öldü
rülmesi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Elâzığ Milletvekili Sayın Sa-
met Güldoğan, Mardin merhum Milletvekili1 

Abdurraıhiim Türk'ün öldürülmesiyle ilgili ola
rak, gündem idışı buyurun. 

1SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, değerli /milletvekilleri; 

Bumdan bir müddet önce Parlâmentomuzun 
değerli üyesi Mardin Milletvekili Abdurrahkrı 
Türk, bir .akşam üzeri çiftliğime gitmek üze
reyken. Kızıltepe'de arabasının içinde kurşun
lanarak öldürülmüştür. 

Hâdise; matbuatta, kamu oyunda geniş 
yankılar uyandırmış ve Abdurrahim Türk'ün 
şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ma
nevî şahsiyetine müteveccih bu suikast, gerçek
ten derin teessüre yol açmıştır. 

Abdurrahim Türk, değerli bir vatan ev
lâdıdır. Bölgede yaptığımız bir araştırmada, 
bu değerli Türk çocuğunun bütün imkânlarını, 
'bütün kabiliyetlerimi ve elinde mevcut bütün 
vasıtaları bölgesi halkının hizmetlerime, bölgesi 
halkının kalkınmasına, uyanmasına ve mutlu
luğuma harcadığı intibaını, kanaatini Ibize ver
miş bulunmaktadır. Belki Abdurrahim Türk'ün, 
geniş arazi sahibi oluşu; Doğuda mizam fikri
min, Doğuda hizmet fikrimin bir mümessili .olu
şu, imkânlarını bölge halkının kalkınmasına 
tahsis etmesi sebebiyle bir kısım çevreleri, ma
hallî çevreleri telâşa düşürdüğü anlaşılmıştır. 

Bütün bu hâdiseler mıuvacebesinde Cumhu
riyet Hükümeti hâdiseye gereken alâkayı, ge
reken ömemi vermemiş, Türk Parlâmento üye
sinin 'bir suikaste 'kurban gitmesi hâdisesi kar
şısında ciddî teşebbüslerde bulunmamış, ade
tâ suikaste sebep olanlara cesaret veren bir 
tutum ve tavrın içine girmiştir. 

Mahallinde yaptığımız araştırmalar, hâdise
min 'mahiyetinde birtakım siyası maksatların 
yattığı haberlerini de bize telkin etmiştir. Bu, 
gerçekten böyle inidir? Hâdise, siyasî bir suç 
mudur? Yani bizim daha evvelki tarihimizde 

Türk parlamenterlerime müteveccih maksatLar 
içinde arifidir 1 Bunum etraflıca, demlemesine 
araştırılması ve suikaste teşebbüs edenlerin 
Cumhuriyet hükümetlerinim ve İkamunların 
amansız, müsaımahasız taikibine hedef olması 
gerekirdi. 

Bu ölçüde ve bu mânada bdr vazife duygu
sunun, vazife anlayışının, Abdurrahim Türk'ün 
öldürülmesi hâdisesinde İhmal edildiği kesin
likle ortadadır. Birtakım trafik polisilerimim ve
ya birtakım jandarma birliklerinin veya ünite
lerinin orada göstermelik tedbirler alması bo
şunadır. Abdurrahim Türk'ü öldürenlerin *çofc 
kısa zamanda adalete teslimi edilmesi gerekmek
tedir. Hükümetten bunu. beklemekteyiz. Hâ
disenin takipçisi olduğumuzu ve ihmalin biraz 
daha kendlini göstermesi halimde Hükümetin 
Parlâmentonun mTirakabesindem kaçamıyacağı-
mı arz eder, Yüce Parlâmemtoya saygılar su
narım. 

4, — İçel 3Iilletvekili Turhan özgüner'in, 
Çukurova1 daki kuraklık konusunda gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Turhan Öz-
güner, Çukurova'daki kuraklık medeniyle gün
dem dışı buyurun. 

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

Biraz önce konuşan (bir değerli arkadaşım, 
Güneydoğu Anadoludaki kuraklıktan bahsetti
ler. Keza aynı paralelde Hükümet dahi Güney
doğu Anadoludaki kuraklık yüzünden alına
cak âcil tedbirlerden bahsetmiştir. Bir hafta 
önce talep ettiğim gündem dışı söz ancak (bu
güne nasip oldu. Böyle iki konuşmaya rağmen, 
aynı paralelde bir konuşma yapma zaruretini 
hissediyorum. 

Arkadaşlarım, nedendir hilimmez, Çukur
ova'nın büyük bir kuraklık dönemine 'girmiş ol
duğu ve sebzenin, ıbuğdaym, hatta bu gibi tahıl
ların değil, ağaçların dahi ibüyük tehlike içeri
sinde bulunduğu Hükümetin her halde ıgözün-
den kaçmıştır. Ama hiç değilse, Güney ve Gü^ 
neydoğu'da âcil tedbirlerin alınması 'gerektiği 
şeklinde ciddi b'ir harekete girişmemiştir. Bu, 
üzücüdür. 

Arkadaşlarım, şüphesiz Güneydoğu Anado-
luda bir kuraklık var, amıa özellikle Adana'nııı 
Misis Irmağından, İçel'in, Anamur'un son sınırı 
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olan Kaledron kesimine kadar mevcut kurak
lık Güneydoğu Anadoludaki kuraklık ile kıyas
lanamayacak kadar büyük ıbir ağırlık tanımak
tadır. 

Rakamlar vermek gerekir; 20 yıllık yağış 
ortalaması Çukurova'da 577,5 mm. iken, 20 
yıllık ortalamaya nazaran ıbu yıl 143 mm. yani 
dörtte bir civarındadır. Böylesine bir kuraklık
ta ekin tarlaları, Mer'a olarak dahi kullanıla
mamaktadır. Ekin tarlalarına hayvan Sokanlar. 
hayvanlarını dahi ekin tarlalarından nemalan-
dıramamaktadırlar. 

Şimdi durum bu olunca, ekinlerden vaz ge'ç-
.fj'k, sebzeden vaz geçtik. Ancak 'Çukurova di
ğer bölgelere nazaran (bir özellik gösterir, mese
lâ Güneydoğu Anadoludaki fıstığı ele alalım; 
.sulama istemeye /bilir. Ama Güneyde, özellikle 
-Çukurova'da, Adana ve İçel kesiminde narenci
ye su istemektedir ve bu kuraklık bu dönemde 
Ağacı tamamen tehlike Üle (karşı karşıya bırak
makta olduğu için; âcil ve gerçekçi tedbirlerin 
derhal Hükümet tarafından alınması beklenir
di. Üzülerek söylerim, şüphesiz bu, basma ve 

.f^RT'ye de aksetti; Güneydoğu Anadolu olarak 
isimlendirilm ektedir. Memnunuz; ama hiç de
ğilse «Güney» deyimini de 'buna eklemiş olsa-

-lardı, bu ihatalı bir tedbir olabilirdi. 
Çok kısa vadeli tedbirler olarak, şüphesiz 

geç te olsa, dedikodusu çok uzun süre yapılan, 
amma şimdi ova kesimine değil, hiç değilse yay
la kesimlerine yararlı olabilecek kontrollü ıbir 
yağmur Ibombası halen düşünülöbilür. 

Ziraat Bankasına olan iborçlar faizsiz ertele
nebilir, Ziraî vergiler ertelenebilir, ya da affe
dilebilir. Şüphesiz bundan ayrı ve daha ağırlık 
taşıyan; kredi, gübre, tohum ve ilâç düşünül
melidir. 

Arkadaşlarım, yetkililer daha âcil tedbir
ler düşünebilirler. Ancak İçel'in, 'bilhassa Tar
sus'un Adana'ya bakan hududundan Mersin'in 
Mezitli kesimine kadar olan bölümünde bir 
Berdan foarajı prohlemi vardır. Berdan barajı 
/ve sulama projesi er-geç tahakkuk ettirilmedi-
ğd takdirde, bu tür kuraklıklar karşısında, İçel 
de hakîkaten palyatif tedbirlerin yarar sağla
mayacağı artık gün ışığına 'çıkmıştır. 

Basına kulak verelim, Ibasııı huna gerekli 
ağırlığı verdi. Hakikaten Adana ve Mersin'de 
yapılan toplantılar, 29 Nisan'da Çukurova Bi

rinci üreticiler Kurultayı, Mersin'de 7 Mayısta 
yapılan toplantı, yer yer hu sızlanmayı basma 
ve Hükümete aksettirdi. Ne var ki ciddî tedbir
ler Güney kesiminde, özellikle İçel'de herhangi 
bir şekilde görülmemektedir. 

Çukurovalı haykırıyor; üretici köylülerin 
sütleri su fiyatına, buğdayları kepek fiyatına, 
portakalları turp fiyatına, üzümleri karaböcek 
fiyatına, pamuklan lahana fiyatına, tü tünler i ' 
ıspanak fiyatına satılmaktadır, diyor. Şüphesiz 
Ibizim kesimde hu yoktur; fakat 'bütün ziraatçı
lar adına Çukurova köylüleri böyle haykırdı. 

Arkadaşlarım, buna rağmen alınmış olan 
tedbirler ne safhadadır, diye sormuyoruz. Çün
kü Hükümet, Güneydoğu Anadolu meselesini 
getirdi ve güneyi, Adana v e özellikle İçel kesi
mini her halde kuraklığın dışında gördü. O hal
de ciddî tedbirler (palyatif olmayan) gerçekçi 
tedbirler, uzun vadeli ya da kısa vadeli tedbir
lerin derhal* Güney ibölgesi için de düşünülmesi
ni ve nutuktan öteye gerçek tedbirlere derhal 
yönelinmesini diler, saygılar sunarım. 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naki Üner'in, 
çiftçilerin gelir dağılımında mâruz kaldıkları 
adaletsizlikler konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naki Üner, çiftçile
rin gelir dağılımında mâruz kaldıkları adalet
sizlik nedeniyle söz istemiş bulunuyorsunuz. 

Buyurun. 
ALİ NAKİ ÜNER (İzmir) — ,Sayin Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Anayasamızın 37 nci ve 52 nci maddeleri, 

toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleş
tirmek, çiftçinin işletme araçlarına sahip olma
sını kolaylaştırmak, halkın gereği g'ibi beslen
mesini sağlamak, tarımsal üretimi toplumun ya
rarına uygun olarak geliştirmek, toprağın kay
bolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve tarım
la uğraşanların emeğini değerlendirmek için, 
gereken tedbirlerin almakla Devleti yükümlü 
kılmıştır. 

1963'te iktisaden faal nüfûs (başına düşen 
gayrî safî yurt içi hâsıla, cari fiyatlarla 4 674 
lira iken, Birinci Beş Yıllık Plân sonunda bu 
miktar 6 758 liraya, İkinci Beş Yıllık Plân so
nunda 13 534 liraya yükselmiştir. 

Aynı dönemlerde tarımda kişi ıbaşma düşen 
yurtiçi gelir payı ise; 1963'te 2363 lira, 1967'de 
2 974, 1972'de ise 5 415 lira olmuştur. 

— 194 — 
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öte yandan tarım dışında çalışanlara isa- I 
bet eden miktarlar; 1%3'te 12 796, 1967'de 18 
301, 1972'de ise 31 949 lira olmuştur. 

Bu rakamlardan anlaşılan şudur: 1963'de 
gayrî safî yurt içi basılanın fert başına düşen 
memleket ortalamasını esas kaibul edersek, ta- I 
rımda nüfus başına düşen #ay, 'bunun '% 50,6' 
sı, 1967'de % 44'ü ve 1972'de de % 40'ı olmak 
suretiyle yurt ortalamasının yarısından altına 
düşmekle kalmamış, aynı zamanda devamlı bir 
gerileme içerisine girmiştir. 

Buna karşılık sanayide çalışanlara isabet 
eden miktar ise, gyarisâfi yurt içi hâsılanın 
memleket ortalamasından oldukça yukarı çı
karak, 1963'de '% 205, 1967'de % 234, 1972'de | 
de % 247 olarak fazla bir yurt içi hâsıla sağ- I 
lamışlardır. 

Gelir dağılımını iyileştirmek. Anayasanın 
öngördüğü sosyal adaleti gerçekleştirmek ve 
nihayet plânın savunduğu dengeli kalkınmayı 
sağlamak amacıyle, tarımdaki nüfusla tarım dı
şında çalışan nüfusun emek, verimlilik oranla
rının yurt içi gelir ortalamasına yaklaşması ge
rekirken, on yıllık plânlı dönemde, tamamen 
ters bir sonuç ortaya çıkmış ve köylü ve çiftçi 
nüfusunun aleyhine 'devamlı bir gerileme ol- ı 
muştur. 

Bu oranları daha gerilere götürecek olur
sak, 1955'te tarımda çalışanların gayrisâfi 
yurtiçi hâsıladan aldıkları pay, ortalama yurt
içi gelirinin % 57'si iken, bu oran hissedilir bir 
iyileşme göstererek 1960'da % 59'a yükselmiş ve 
bilâhara ciddi bir gerileme ile bu aran 1972'de 
% 40'a düşürülmüştür. 

Bir başka deyimle, tarım dışında çalışanlar, 
çiftçilerden beş misli fazla yurt içi gelir sağla
mış ve on yıl içerisinde 'bu oran köylünün de
vamlı aleyhine gelişme göstermiştir. 

Bâzı çevreler ve kişiler tarımla tarım dışın
da çalışanlar gelirlerinde-görülen bu farklılı
ğın olağan olduğunu savunurlar. Bu konuda 
O. E. C. D. teşkilâtının 1969'da yaptığı bir araş
tırmaya göre, Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
kelerinde, gayrisâfi yurt içi hâsıladan tarımda 
çalışan bir kişiye düşen ortalama hâsıla 60 830 
lira, tarım dışında çalışan kişiye düşen miktar 
ise 103 600 liradır. Böylece ikisi arasındaki 
fark birbirine iyice yaklaşmıştır. | 
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Meselâ Belçika'da tarımda nüfus başına 
86 995 lira, tarım dışında çalışanlarda işe 89 
190 lira yurt içi geliri düşmektedir. Holanda'da 
tarımda çalışan 89 190, tarım dışında çalışan 94 
890 lira yurt içi gelir sağlamaktadır. Halbuki 
iki plân dönemi sonunda Türkiye'de ise, 1972rde 
çiftçi başına düşen yurt içi 'gelir 5 415 lira iken, 
tarım dışında çalışan kişiye düşen miktar 31 
949 liradır. Böylece çiftçi ile tarım dışında çalı
şanlar arasındaki satmalma güçleri gittikçe 
açılmakta ve bu durum çiftçi aleyhine dönüş
mektedir. 

Şimdi 'bu açıklamalardan sonra durumu da
ha anlaşılır ve gerçekçi bir yaklaşımla değerlen
dirmek istiyoruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü ile Devlet Plân
lama Teşkilâtının müştereken hazırladıkları 
millî gelir cetvellerini incelediğimizde, cari fi
yatlar ve sabit fiyatlarla değerlendirilmiş mil
lî gelir arasındaki fark, fiyat artışlarına bağlı 
olarak ortaya çıkan gelir artışlarını vermek
tedir. 

1963 cari faktör fiyatlarını baz aldığımızda, 
1967 yılında gayrisâfi yurt içi hâsılanın 14 mil
yar 228 milyon lirası fiyat artışlarını ifade et
mekte olup, şayet bu miktarı eşit olarak faal 
nüfusa bölse idik, herkese fiyat artışlarından 
dolayı 1099 lira ilâve bir gelir düşecektir. Aea-
ba bu fiyat artış gelirleri sektörler arasında 
nasıl bir dağılım .göstermiştir t 

Tarımda fert başına 395 lira, sanayide 3 133 
lira ve hizmetlerde 3 529 liralık fiyat artışlar 
rmdan doğan ilâve gelir sağlanmıştır. 1972'de 
ise gayrisâfi yurt içi hâsılanın 89 milyar 348 
milyon liralık kısmı fiyat artışlarından teşekkül 
etmiş olup, bunun faal nüfus başına düşen mik
tarı 6 349 liradır. Tarımda 2329 lira, sanayide 
16 444, hizmetlerde lö 146 lira isaJbet etmiştir. • 

Böylece çiftçi nüfûsu fiyat artışlarından 
doğan ortalama gelirin sadece üçte (birini alabil
miş ve üçte ikisini diğer sektörlere kaçırmıştır. 
Ayrıca diğer sektörlerin mal ve hizmetlerini sa
tın alırken de, ikinci bir defa dajha yüksek be
del ödemek suretiyle faydalandığı üçte bir fi
yat artışı avantajını da yitirmiş ve neticede çift
çi, emeğinin karşılığını alamamıştır. 

Öte yandan, sanayi sektöründe çalışanların 
fiyat farklarından doğan ilâve gelir artışları, 
çiftçilerin sağladıkları menfaate göre 7 misli 
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fazla olmuştur. Hizmetler sektöründe ise bu ar
tış 6,5 mislidir. 

'•.; Devlet Plânlama Teşkilâtının resmî kayıtla
rına 'göre; 1963 ten 1971 yılına kadar carî fi
yatlarla Devlet memurlarının gelirlerinde % 
111, sigortalı işçilerin gelirlerinde % 119 bir ar
tış olurken, çiftçinin gelirindeki artış % 65 ola
rak hesaplanmıştır. 

; 1963'ten 1971 yılına kadar, gayrisâfi yurt 
içi gelirindeki artış ise, cari fiyatlarla % 170 
olduğu dikkate alınırsa, çok az bir nüfusun 
çok büyük gelirleri temin ettiği ıgerçeğini orta-

' ya' koymakta ve bu aşırı gelirlerin de büyük öl
çüde yukarda açıkladığımız fiyat farklarından 
doğan gelirlerin, başta çiftçi olmak üzere, .me
mur ve işçinin, sanatkâr ve esnafın hakların
dan toplandığını söyleyebiliriz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün, Tartılı Arit
metik Türkiye Ortalaması'na göre; çiftçinin eli
ne 'geçen fiyatlar incelendiğinde, 1963 yılından 
1971 yılma kadar, anatarım ürünlerinin fiyatla. 
rındaki artış, buğdayda % 26,9; arpada % 48,2; 
Mısırda '% 19,9; pamukta % 59,2; pancarda % 
56; Ayçiçeğinde % 53,4; narenciyede % 33; fın
dıkta % 50; zeytinyağında % 24,8; tütünde 
'% 5; kuru üzümde % 12,7; olmuştur. Burada 
dikkati çeken en önemli nokta, tarımsal hâsıla
nın 1/3 ini veren ve tarımsal nüfusun da 2/3 si
ni teşkil eden hububat çiftçisinin % 30 civarın
da bir fiyat artışı bulmasıdır. Bu ürün fiyat ar
tışlarına karşılık, üretimde kullanılan traktör
de fiyat 1963 ten 1971 e kadar % 70, biçerdö-
ğer'de % 180, pulluk uç demirinde % 74,8; ya-
ba'da % 108; motorin'de % 84, motor yağında 
f/c 98 artmıştır. 

Türk çiftçisi 1 kilo buğday fiyatıyla karşı
laştırdığında, Batı Almanya, İtalya, İsviçre ve 
İspanya'ya nazaran, azotlu gübrede % 62, fos
forlu gübrede % 320 ve potaslı gübrede de '% 
410 daha fazla ücret ödemektedir. Fransa ve 
İtalya'da ibir çiftçinin 34 ton, Yunanistan'da 38 
ton buğday satarak aldıkları traktörü, 
Türk çiftçisi 65 ton buğday satarak alabilmek
tedir. 

. Hayvancılığın geliştirilmesinde en önemli un
sur olan hayvan yemleri, 1963 ten 1971 yılına 
kadar % 71,6 artarken, geçtiğimiz bir yıl için
de 3 defa zam görmüş ve hayvan yemlerindeki 
fiyat artışı % 106,6 ya fırlamıştır. 

Tarım işçi ücretleri 1963 te 16 lira iken, 
1972 de bu miktar 40 liraya çıkarak, % 150 bir 
artış göstermiştir. 

Bundan başka, karaborsa fiyatıyla satılan 
yedek parçaların fiyat artışları da çok büyük 
olmuştur. 

Üretim ara mallarındaki bu artışlara ilâve
ten, çiftçinin satın almak medburiyetinde ol
duğu malların fiyatında da büyük yükselme
ler olmuştur. Yine Devlet İstatistik: Enstitüsü'-
nün, çiftçinin ödediği fiyatlarla ilgili Türkiye 
ortalamasına göre; içyağı % 88; kaputbezi .% 
75; köylü kadın çorabı % 103; kap kalaylama 
% 140; bakır tencere % 109; çivi % 101; urgan 
% 86; kuru fasulye % 63; semer % 63; nallama 
% 60, oranında artmıştır. Böylece, tarım değeri 
ile maliyet arasında büyük uçurum yaratılarak 
çiftçi nüfusu gelirinin artmasına imkân veril
memiştir. 

Enflâsyona yol açacağı gerekçesiyle tarım 
ürünlerinin gerçek değerini vermeden, öte yan
dan üretim ara mallarının maliyetini de düşür
meden ürün fiyatlarını dondurmak; buna kar
şılık ticaret ve sanayi sektörlerinde fiyat mura
kabesi yapmamak, çiftçi ve köylü sektörüne ya
pılan büyük bir haksızlık ve gelir dağıbmı yö
nünden de adaletsizlik olmaktadır. 

Avrupa-ülkelerinde tarım ürünlerine verilen 
fiyat desteği, 1955 - 1965 yıllarında Fransa'da 
15 225 000 000 lira; İngiltere'de 12 320 000 000' 
lira, Almanya'da 11 milyar lira, İtalya'da 10 
160 000 000 lira olmuştur. 

Tanın nüfusunu ve toplam tarımsal hasılayı 
dikkate aldığımızda İngiltere toplam tarımsal 
hasılanın % 24 ünü, Batı Almanya '% 18 ini, 
Fransa !% 15 ini ve İtalya da % 14 ünü fiyat 
desteklemesinde kullanmıştır. Öte yandan, Fin
landiya toplam tarımsal hasılanın ,% 42 sini, İs
viçre % 30 unu, İsveç % 21 ini ve Norveç de % 
17 sini fiyat desteklemesine harcamıştır. 

Bu duruma göre, O. E. C. D. ülkelerinde 
destekleme alımları için ödenen para, toplam ta
rımsal ihasılanın ortalama % 22 sini teşkil et
miştir. Türkiye'yi bu ortalamaya göre değerlen
dirdiğimizde, 1972 tarımsal hasılası 53 milyar li
ra olduğundan, 11 660 000 000 lirayı destekle
me alımlarına ayırmamız gerekecektir. 

BAŞKAN — Sayın Üner bağlamanızı rica 
edeceğim, lütfen. 
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ALİ NAKt ÜNER (Devamla) — Yarını say- I 
falık konuşmam kaldı, eğer müsaade buyurur
sanız tamamlayayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yarım 
sayfanızı tamamlayınız. 

ALİ NAKİ ÜNER (Devamla) — Halbuki, 
eldeki rakamlara göre, Türkiye'de fındık, çe
kirdeksiz üzüm, kuru incir, pamuk, zeytinyağı, 
Antep fıstığı, tiftik ve ayçiçeği için yapılan 
destekleme alımlarına harcanan paradan, 1962 
den 1972 yılma kadar 10 yıllık devrede, sadece 

1 615 000 000 liralık hazine zararı olmuştur. 
Yani, yılda sadece 160 000 000 liralık bir Dev
let katkısı olmuş demektir. 

Böylece, tarımın desteklenmesinde kullanıl
ması gerekli paralar çok noksan miktarlarda 
kullanılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yıl- • 
lık hazine zararı da 63 milyon lira civarındadır. 

ıSayın milletvekilleri, bu açıklamalardan 
sonra, Yüce Meclisi ve yetkili kuruluşları uya
rarak, ciddi maliyet ve geçim sıkıntısı içinde 
bulunan çiftçi ve köylünün; Anayasamızın 37 
nci ve 52 nci maddelerinin emrettiği düzeye ula
şabilmesi için gerekli tedbirleri almaya çağırı
yoruz. 

Plânlarımızda öngörülen ve Yüce Meclisin 
tasvilbiyle uygulamaya konulan sanayileşme ha
reketini, her kalkman ülkede olduğu gibi, Tür
kiye'de de izlenmesi gereken bir politika ola
rak benimsiyoruz. 

Tarım nüfusunun azaltılması ve çiftçi nüfu
su ile diğer sektör gelirleri arasında bir denge
nin sağlanmas, sosyal adalet açısından zorunlu--
dur. 

Tarım kesimini, sanayi mallarımızın alıcısı 
durumuna getirmeden, tarımsal verimliliği art
tırmadan ve artan verimliliği değerlendirecek 
foir fiyat ve pazar yapısı getirilmeden veya 
özetle yeni kalkınma stratejisinde de değinildi
ği gibi -aynen aktarıyorum-; «Tarım sektörünü, 
üretimden tüketime kadar bütün aşamalarında 
bir reform tutumu içinde diğer sektörlere net 
kaynak aktarabilecek güce ulaştırmak ilkesini 
(bir kenara iterek, 'özlediğimiz sanayi düzeyine 
ulaşmak, sayısız sosyal ve ekonomik problemler 
doğuracaktır»! 

Türkiye'de halen topluam nüfusun 2/3 sini 
kapsayan köylü ve çiftçinin hakkı olan kazan
cının, haksız yere alınıp, muayyen ellerde top- J 

I lanmasma fırsat veren bu hatalı uygulama, 
köylüyü ve çiftçiyi fakirleştirmek pahasına, ül
keyi refaha ulaştırmaya zorlayan çok tehlikeli 
ve endişe verici bir uygulama olmaktadır. 

Plân Stratejisi'nin de öngördüğü gibi, ta
rım sektörünü diğer sektörlere net kaynak ak
tarabilecek güce ulaştırmak ilkesine bile bile 
sırt çeviren bu çelişkili uygulama, Türkiye'nin 
sosyal, ekonomik ve politik yapısında tedavisi 
güç yaralar açacaktır. 

Yüce Meclise derin saygılarımı arzederim, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen 3-4 
arkadaşımız daha var. Kendileri geldiklerinde 
konuştuğumuz husus şu idi : 3 ilâ 5 dakika ara
sında konuşmalarını bitirmelerini rica etmiş
tim, onlar da kalbul buyurmuşlardı. Sayın Üner 
böylece 3 arkadaşımızın vaktini almış bulunu
yor. Şimdi çok istirham edeceğim. Evvelce ken
dilerinin ısrarı ve benim vaadim üzerine kendi
lerine söz vereceğim. Yalnız, 3 ilâ 5 dakika ara
sında vadettikleri müddet içerisinde konuşma
larını bitirmelerini istirham ediyorum. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Bav-
J. cı'nın, Diyarbakır'da ve yurdumuzda hüküm sü-
I ren kuraklık ve ziraî sigorta konularında gündem 

dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savcı, Diyar
bakır'da vaki kuraklık nedeniyle söz istemiştir. 
Buyurunuz efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizde tarım sektöründe kuraklı
ğın etkileri ve zirai sigortanın önemi üzerinde 
gündem dışı bir konuşma yapmak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bundan kısa bir müd
det önce, Tarım, Ticaret ve Köy İşleri Bakanla
rıyla Adana'da yapılan bir toplantıya iştirak et
miş ve müteakiben Güney Doğu illerini Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlarıyla beraberce gezmiş bu
lunuyorduk. 

Parlamenter olarak zaman zaman nüfusun 
büyük çoğunluğunu teşkil eden bu asil çoğun
luğun, köylü ve çiftçilerimizin problemleriyle 
karşı karşıya kalmakta ve onlara çözüm yolu 
bulmak için gerek Hükümet ve gerekse Meclis
lerimize büyük görevler düştüğü yüksek malûm-

I larmızdır. Elbetteki çiftçilik kolay bir meslek 
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değildir. Türkiye tarımında bir numaralı prob
lemin kuraklık olduğunu, bu şartlar altında ve
rimin artırılmasını sağlayacak başlıca faktörün 
şüphesiz ki sulama olduğunu kabul etmek lâzım
dır. Yeraltı ve yerüstü sularının üretimi, bent, 
baraj, regülâtör gibi tesislerle artırılabilir. Ne-
tekim geçmiş Hükümetlerin bu konuda yapmış 
olduğu büyük tesislerin yararlarını müşahade 
etmekle iftihar duymaktayız. Belirtmek isterim 
ki, Hükümetlerin bu konu üzerinde ciddiyetle 
durması gerekir. 

Sunî yağmurlama projelerinin bir müddet 
önce basm ve bâzı çiftçi teşkilâtları tarafından 
ortaya sürüldüğüde yüce malûmunuzdur. Bun
da, vakit geçmiş olmasına rağmen, önümüzdeki 
sezonda bir deneme mahiyetinde de olsa uygu
lanma safhasına gidilmesi uygun olur kanaatin
deyim. 

Netekim Hükümetin bu konuda birtakım 
çalışmaları olduğunu ve tecrübe edilmek üzere 
Hükümetin üzerinde hassasiyetle durduğunu 
biliyoruz. Neticesini de müşahade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de sunî yağ
mur çalışmaları yapılırken elbettcki birçok et
kenlerin dikkatle gözönüne alınması gerekir. 
önce denemelerin uygulanacağı havzalar belir
lenmeli, diğer imkânlarla mukayeseli olarak 
ekonomik analizler yapılmalıdır. Bu bakımdan 
Hükümetin gösterdiği bir hassasiyet mevcuttur; 
ama seçilen hedef bölgesine yağış düşürebilmek 
için birtakım meteorolojik faktörleri de göz
önüne almak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten bu proje
ye göre, bir metre kare arazi üzerine Türkiye 
şartlarında 300 kilogram yağmur yağdırıl abile-
ceği ve yıllık yağışın % 80 artırılabileceği de 
ifade olunmaktadır. Bu bakımdandır ki, Türki
ye tarımında kuraklığın tesirini önleyici tedbir
leri bilhasa Tarım Bakanlığının nazarı dikkati
ne arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Güney ve 
Güney Doğu bölgelerinde yapmış olduğumuz 
tetkiklerde, bilhassa Urfa ilinde, geniş hububat 
ambarı bulunan Harran'da çiftçilerimizin, köylüle
rimizin büyük bir su sıkıntısıyle, bilhassa kuraklı
ğın vermiş olduğu mahsulün olmayışı dolayısiyle 
çektiği sıkıntıyı bizzat sayın Bakanlarla beraber 
müşahede etmiş olduk. 

Bu durumun Hükümetimiz tarafından hassa
siyetle takip edildiğinden ve mutlak surette 
mevcut kanunî mevzuata göre ilk ön tedbirle
rin, kısa vadeli tedbirlerin alınacağından endi
şemiz yoktur. Ancak istikbâle matuf, istikbali 
ilgilendiren birtakım konuları da, kanun ve 
mevzuatı da hazırlamanın bugünden hiç olmaz
sa temeli atmanın büyük yararı olduğunu da 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten büyük çift
çi kitlesinin rizikolu çalışmasını, tarım sektö
ründeki çalışmalarını emniyete almanın cihette
ki yolları vardır. Halen nüfusumuzun büyük 
çoğunluğunu teşkil eden çiftçilerimizin dertle
rini, uğradıkları zararlara karşı çarelerini dü
şünmek zorundayız. Bugünkü mevzuata göre 
çiftçilerimizin duçar oldukları zararları azalt
mak için vergi indirimi, aynî yardımlar; meselâ 
elimizde bulunan 5254 sayılı Kanun gibi birta
kım işlemler mevcut ise de, ben bilhassa hayvan 
ve ürün sigortası gibi temel güvenlik çarelerinin 
de düşünülmesi gerektiği kanısındayım. Böylece 
prim adı altında ödeyecekleri ufak bir meblâğ 
karşılığında çiftçilerimizi ürünlerinin uğrayacağı 
hasarın giderilme hakkını satın almakla ürün 
istihsâlindeki belirsizliği asgari bir seviyeye in
dirmiş bulunacaklar, emeklerinin boşa gitmesini 
önleyebileceklerdir. 

Demek istiyorum ki, ziraî sigortalar teknik 
bünyeleri icabı kısa vâdede kâr sağlayacak nite
likte olmadığından, özellikle kâr esası üzerine 
kurulmuş sigorta anonim şirketleri nezdinde hiç 
bir zaman cazip konular addedilmemiştiy. Tür
kiye'nin tabiî potansiyeli itibariyle çeşitli kalite 
ve miktarda ürün ile hayvan türü yetiştirmeye 
elverişli bir yapısı vardır. Köylülerimizin tek
nik süjelere pek yakınlık göstermediğinden, 
emek ve ümidinin mahsûlünü ayrı bir malî kül
fete girecek sigortalamaya yanaşmadığını da 
bilmek ve kabul etmek lâzımdır; fakat her tür
lü imkânını Mevlâya emanet eden bu asil kit
lenin, çiftçilerimizin mahsûllerini, millî serveti 
teminat altına almaya da mecburuz ve onun için 
Parlâmento olarak, Hükümet olarak çalışmak 
zorundayız. 

Muhterem arkadaşlar, hayvan ve ürün sigor
tasının ihdası ile çiftçilerin gelirleri teminat al
tına alınacak ve genel anlanida yurt ekonomisi 
istikrar kazanabilecektir; çiftçilerin hayat ve 
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kaza sigorta dallarına ilgi duymalan mümkün 
olabilecektir; çiftçiler, devlet veya özel sektör 
kuruluşlarından tarım kredisi alma imkânını ar
tırıp, aracıların ve bunların etkilerinden bir neb
ze kurtulabilecektir. Hayvan ve toprak sahibi
nin sigortalı olması borç ödeme gücünden yok
sunluk durumunu da ortadan kaldıracak, ona 
kredi açan kurumların malî gücü sağlanabile
cektir. Tabiî âfetlere maruz çiftçileri Hükümet 
mutlak surette korumak zorunluğunu elde ede
bilecektir. 

Muhtreem arkadaşlar, netice olarak ifade 
etmek istiyorum ki, Tarım Bakanlığı ve diğer 
ilgili kurulşlarm bugüne kadar yaptıkları ça
lışmalar varsa da, tahmin etmekteyim ki, bu
gün yine Bakanlığın Hükümet tasarısı haline 
getirdiği bir ziraî sigorta kanun taslağı mev
cuttur; fakat bunun biran evvel gerçekleşmesin
de, yeni Hükümetin bunu nazarı dikkate alma
sında fayda vardır. 

Bu konularda Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı ile temasa geçilerek personel, 
eğitim ve diğer konularda da Teşkilâttan gerek
li yardımlar sağlanabilir. Tarım Bakanlığının 
merkez bünyesinde mutlak surette sigortaya yer 
verilmeli ve bu merkezî teşkilâta da bağdı ola
rak yurdun .çeşitli yerlerinde tarım sigorta bü
roları kurulması, kanaatimce başlıca çözüm yol
larından biri olabilir. Bu önemli konularda Hü
kümetin göstereceği hassasiyete inanmakla be
raber, bu yıl Güney bölgelerimizde, bilhassa 
Haran gibi büyük ovalarımızda kuraklığın yap
mış olduğu zararı yüksek huzurunuzda belirt
mek isterim. 

Benim Haran'lı çiftçim şöyle diyor: «Gelirse 
Haran, gelmezse viran.» Bu bakımdan Hüküme
tin hassasiyetle üzerinde durduğu ve su prob
lemini mutlak surette eel alıp ileriki yıllara ma
tuf bir çalışmaya girmesi gerektiğini yüksek 
huzurunuzda ifade ederken, çiftçilerimizin borç
larının, bilhassa bu bölgede kuraklıktan ve süne 
âfetinden zarar gören çiftçilerimizin, yıllarca 

bunun sıkıntısını çekmiş bulunan çiftçilerinlizin 
borçlarının, Ziraat Bankasına, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının uzun vadeli 
taksitlere bağlanmak suretiyle ödenmesinde ve 
mümkünse faizlerinin mümkün olduğu kadar 
kanun ve formalitelere uygun şekilde hafifletil-
mesine, bilhassa Cumhuriyetimizin 50 nci yıldö
nümünde çiftçilerimizden almış olduğumuz bir
çok mektupların ve birçok dileklerin bu konu
da birleşmiş bulunduğunu da ifade etmekle, 
mutlak surette önümüzdeki hasat yılında ve onu 
takip eden ekim yıllarında Türk çiftçisinin, köy
lüsünün yüzünü güldürecek tedbirlerin, bugüne 
kadar alınmış olanlarla birlikte bundan sonra 
da... 

BAŞKAN — Sayın Savcı çok rica ediyorum, 
bağlaym efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bun
dan sonra da gerekli tedbirleri almaya lâyık 
görerek, onlara Meclisin kuvvet olacağını, ge
rekli yardımı yapacağına kanaatimizi belirtir, 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçeceğiz. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın Baş

kan, üç dakika efendim... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, da
ha beş arkadaşımız gündem dışı konuşma tale
binde bulunmuşlardır, üçer dakikalık konuşmak 
üzere söz verdim, 15 er dakika konuşuldu. Lüt
fediniz, talebiniz bilâhara karşılanacaktır, çok 
rica ediyorum. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Söz verdi
niz efendim, üç dakika. 

7. — Başkanlık Divanmdaki açık üyelikle
re seçim. 

8. — Damû Komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlık Divanında açık bulunan iki baş-

kanvekilliği, üç divan kâtipliği, bir idareci üye
lik için seçim yapılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

— 199 — 

Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/829; C. Senatosu : 1/194) (M. Mecli
si S. Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) 
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2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (S. Sayısı : 872) 

3. — Yargıtay kanunu tasarısı ve- Adalet 
ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) 

BAŞKAN — Gündemin «Üldnci defa oya ko
nulacak işler» bölümünde bulunan kanun tasarı
larının açık oylanıl arının da seçimlerle birlikte 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — Başkanlık Divanındaki açık üyeliklere 
seçim. 

8. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Görevliler tarafından 4 sepet, 
3 kupa lütfen Divana konulsun. 

'Sayın adayların oy pusulaları bastırılmış
tır. 

Daimî komisyonlardaki açık üyelikler için 
seçim vardır. Plân, Dilekçe ve Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonlarında açık bu
lunan üyeliklere bağımsız sayın üyeler aday
lıklarını koyabilecektir. Sayın Lebit Yurtoğ-
lu'nun şu ana kadar Divana gelmiş bulunan bir 
talebi var, Plân Komisyonuna taliptir ve liste
ye alınmıştır. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum:. 
ISayın Cevat Sayın... Yok. 
ıSayınAbdullah Çilli... Yok. 
Sayın Mustafa Aksoy... Burada. 
iSaym Tekin Erer... Burada, 
(Sayın Selçuk Gümüşpala.... Burada. Bu ar

kadaşlarımız Başşanvekili seçiminin tasnifini 
yapacaklardır. 

Divan Kâtiplerinin seçiminin tasnifi için üç 
kişilik tasnif Komisyonu için ad çekiyorum. 

ISayın Bahri Dağdaş... Burada, 
Sayın Orhan Okay... Yok. 
Sayın Mehmet Yardımcı... Yok. 
Sayın Şinasi Osma... Yok. 
.Sayın Mehmet özdal... Yok. 
Sayın Ata Topaloğlu... Burada. 
ISayın İhsan Ataöv... Yok. 
Sayın Ali İhsan Balım... Burada. 
İki Tasnif Komisyonu seçilmiş bulunuyor, 

dört seçim vardır; bu iki Tasnif Komisyonu
nun dört seçimi tasnif etmeleri hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Başkanvekilleri seçimi ile kâtip üyelerin 
seiçimi Tasnif Komisyonuna Sayım Mustafa Ak
soy, Sayın Tekin Erer, Sayın Selçuk Gümüşpa
la; İdareci üyelerle komisyonlardaki açık üye
likler Tasnif Komisyonuna Sayın Bahri Dağ
daş, Sayın Ata Topaloğlu, Sayın Ali İhsan Ba
lım seçilmişlerdir. 

Hangi seçim çevresinden oylamaya baş
lanacağına ad çekiyorum: Saym Hüseyin Avni 
Kavurmacıoğlu (Niğde). Niğde ilinden başla
nacaktır. 

iSaym llhami Sancar'm acele işi olduğu için 
•oyunu kullanmasına izin veriyorum. 

(Saym üyelerden çok rica ediyorum, seçim 
çevreleri okundukça oylarını kullanmak üzere 
teşrif ederlerse daha münasip olacaktır. 

Bütçe Komisyonunda üye bulunan sayın 
üyelerin seçim çevrelerinin okunmasını bekle
meden oylarını kullanmalarını rica ediyorum, 

Yukarıda âcil toplantıları varmış. 
(Niğde milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 

üye var mı.. ? (Var, var sesleri) 
Oyunu kullanmayan sayın üyelerin acele 

etmelerini rica ediyorum. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?. Bu
lunmadığına göre, oy verme işlemi bitmiştir 
efendim. 

Kupalar yerlerinde kalsın, sepetleri tasnif 
heyetinin bulunduğu sıra! arın üzerine koyu
nuz lütfen. 

Başkanvekili ve Divan kâtiplerinin seçimi 
ile ilgili Tasnif Heyetini tekrar arz ediyorum 
efendim; Sayın Mustafa Aksoy, Sayın Tekin 
Erer, Sayın Selçuk Gümüşpala. 

Komisyonlardaki açık üyelikler ve bir ida
reci üyenin seçimi ile ilgili Tasnif Heyetini tek-
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rar arz ediyorum; Sayın Bahri Dağdas,, Sayın 
Ata Topaloğlu, Sayın Ali thsan Balım. 

Tasnif Heyetinin yerini almasını istirham 
ediyorum. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif komisyonlarımdan ge
len neticeleri takdim ediyorum: 

/Yüksek Başkanlığa 
BaşkanlıkDivanmda açık bulunan başkan-

kanvekillikleri için yapılan seçime 2T9 üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede isimleri bulu
nan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Kırşehir İstanbul 

Mustafa Aksoy Tekin Erer 
Manisa 

Selçuk Gümüşpala 

Abdülkadir Kermooğlu 
•Nermin Neftçi 

279 oy, 
26'9 oy, 

BAŞKAN — Böylece Sayın Abdülkâdir 
Kermooğlu ve Saym Nermin Neftçi Mill'et Mec
lisi başkanvekillikl erine seçilmiş bulunuyor
lar. Şahısları için başarılı ve hayırlı olmasını 
diliyorum. (Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık 

bulunan 3 divan kâtip üyeliği için yapılan se
çime 23*5 üye katılmış ve neticede ilişik liste
de isimleri yazılı bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Kırşehir İstanbul 

Mustafa Aksoy Tekin Erer 
Manisa 

Selçuk Gümüşpala 

Hilmi Biçer 
Mehmet Ersoy 
.Muhittin Sayın 

235 oy, 
233 oy, 
235 oy, 

BAŞKAN — Saym Biçer, Saym Ersoy, Sa
yın Saym Divan kâtipline seçilmiş bulunuyor
lar. Başarılı ve uğurlu olmasını temenni edi
yorum. (Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bu

lunan idareci üyelik için yapılan seçime 227 

üye katılmış ve neticede aşağıda ismi bulunan 
üye hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Konya Ordu 

'Bahri Dağdaş Ata Topaloğlu 
İsparta 

Ali ihsan Balımı 
Zeki Çeliker : 219 
KAŞKjAN — Saym Zeki Çeliker idare Amir

liğine seçilmiş bulunuyor. Uğurlu olmasını di
liyorum. 

Daimî komisyonlarda açık bulunan üyelik
ler için yapılan seçimin neticesini takdim edi
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlarındaki açık 

üyelikler için yapılan seçime 239 üye katılmış 
ve neticede ilişik listede isimleri bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oylan almışlardın'. 

Arz olunur. 
Konya Ordu 

Bahri Dağdaş Ata Topaloğlu 
İsparta 

Ali İhsan Bahm 

Adalet Komisyonu 

Mesut Hulki Önür (Çanakkale) , 
Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) 
Nurettin Özdemir (Gümüşane) 

Anayasa Komisyonu 

Salih Yıldız (Van) 

Çalışma Komisyonu 

239 
238 
238 

239 

M. Zeki Adıyaman (Adıyaman) 239 

Ahmet Güner (Zonguldak) 238 

Dışişleri Komisyonu 

Sezai Orkunt (İstanbul) 238 
Hayrettin Hanağası (Elâzığ) 238 

Faruk Sükan (Konya) 239 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu 

Sezai Orkunt (İstanbul) 238 

Talât Orhon (izmir) 238 

Gençlik ve Spor Komisyonu 

Fazıl Güleç (Adana) 238 
Ali ihsan Göğüs (Gümüşane) 238 — 201 — 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu I 
Abdülkerim Bayazıt (Ağrı) 238 I 

İçişleri Komisyonu 
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 238 

tnıar ve İskân Komisyonu 
Naci Yıldıran (Erzincan) 238 

Köy İşleri Komisyonu i 
Bekir Sıtkı Karacaşehir (Eskişehir) 238 

Maliye Komisyonu I 
tMusa Kâzım Coşkun (Ankara) 239 I 
Şevket Adalan (İzmir) 238 

Millî Eğitim Komisyonu 
iBaJhir Ersoy (İstanbul) 239 
Mustafa Kaftan (Malatya) 238 

Millî Savunma Komisyonu 
, Orhan Okay (Konya) 239 

Orhan Kabibay (İstanbul) 238 
Osman Yeltekin (Kars) 238 
Kadri Eroğan (Sivas) 239 

Orman Komisyonu 
Muallâ Akarca (Muğla) 238 

Plân Komisyonu 
Turgut Toker (Ankara) 239 
Rııfkı Danışman (Erzurum) 239 
Mesut Erez (Kütahya) 239 
Boğan Kitaplı (Samsun) 239 
Kemal Güven (Kars) 239 
Mustafa Üstündağ (Konya) 239 
Hüsnü Özkan (Hatay) 238 
Nejat Çuhadar (Maraş) 238 
A. Celâl Sungur (Yozgat) 238 
Lebit Yurdoğlu (İstanbul) 227 ' 

IV. -H GÖRÜŞÜLEN 

4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta- I 
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
îlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, \Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İsleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komispon raporu • (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (1) 

(1) 869 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Erdem Ocak (Gaziantep) 239 
Salih Zeki Altunbaş (Balıkesir) 238 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonu 
Eşref Derinçay (İstanbul) 238 
Osman Yeltekin (Kars) 238 

Sayıştay Komisyonu 
Şevket Adalan (İzmir) 238 

Tarım Komisyonu 
Fazıl Güleç (Adana) 238 

Ticaret Komisyonu 
Abdülkerim Bayazıt (Ağrı) 238 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Hasan Ali Gülcaıı (Antalya) 238 

Ulaştırma Komisyonu 
Bekir Sıtkı Karacaşohir (Eskişcihir) 238 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Nahit Menteşe (Aydın) 239 
Cihat Bilgehan (Balıkesir) .'239 
Abdülkadir Özmen (Mardin) 239 
Mustafa Boyar (Samsun) 239 
Necmettin Gönenç. (Diyarbakır) 239 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

M. Zeki Köseoğlu (Rize) 239 
Talât Orhon (İzmir) 238 
A. Celâl Sungur (Yozjgat) 238 
Ahmet Güner (Zonguldak) 238 

' BAŞKAN — lsi'mleri zabıtlara tescil edilmiş 
buılunan sayın üyeler belirtilen komisyonlara se
çilmiş bulunuyorlar. 

ÎŞLERı (DteVtetim) 

BAŞKAN — Bir öncelik ve ivedilik önergesi 
vardır, takdimi ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemlin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan, 869 sıra sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu kanunu tasarısının biran evvel 
kanunlaşması için Anayasamızın 37, 41 ve 52 nci 
maddelerinde ifadesini bulan gerekçolerle ve 
ayrıca sosyal ve iktisadî haklar ve ödevler bö
lümünde de bir âmim'e hizmeti olarak toprak -
insan ilişkilerinin düzenlenmesinin devlete ve-
riltmiş görevlerden olması nedeniyle gündemde-

file:///Ticaret
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ki sair işlere takdiıııen öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

^Saygılarımla. 
81 No. lu Geçici Komisyon 

(Başkanvekili 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaimi edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Görüşmelerin usulü hakkında bir önerge var,. 
okutuyorum. 

MiLlet Meclisi Başkanlığına 
Öncelik ve ivedilikle gömşülnıesine karar 

verilen; 869 sıra sayılı Toprak ve Tarım Refor
mu kanunu tasarısı ve Konya Milletvekili Bah
ri Dağdaş'm, Tarım' ve Toprak Reformu, Edir
ne Milletvekili Ilhami Ertem'in, Tarım Reformu 
kanun 'teklifleri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, 
içişleri, İmar ve iskân, Köy isteri, Ormtan, Ta
rım ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üye-
den kurulu Geçici Komisyon raporunun, komis
yonda uzun Süreden 'beri tartışılmış olmıaşı ve 
mahiyeti itibariyle teknik ve sistematik ıbrr bü
tün arz etmesi isebebiyle; bu kabil tasarılar üze
rinde kaJbul edilen usule uygun olarak; 

1. Tümü üzerindeki görüşmeler 'bitinceye 
kadar mıaddeler hakkında »ayın üyelerce verile
cek değiştirge önergelerinin Başkanlığa tevdii
ne) 

2. Değiştirge önergeleri verilen mıaddeler 
üzrinde görüşüme açılmasına, diğer maddelerin 
okunup oylanmasına, 

Karar veriilmıesini tarz ve teklif ederim. 
(Saygılarımla. 

81 No. lu Geçici Komisyon 
{Başkanvekili 

Diyarbakır 
ıSabalıattin Siaveı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporlarının okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım. Okunmasını ka
bul edenler... Okuıınranıasım kabul edenler... Ra
por, okunmayacaktır. 

Geçici Komisyon Başkanlığından bir yazı 
vardır, Komisyon raporunun gerekçe «kısmın'da 
bâzı matbaa hatalarının bulunduğu beyan edil
mektedir. Zabıtlara tescili içdn takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı

na ait 869 sıra sayısındaki komisyon raporu
muzun genel gerekçe kısmındaki matbua hata
ları ekli listede gösterilmiştir. 

Genel Kurula sunulmasını rica ederim. 
(Saygılarımla. 

81 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanvekili 

Diyarbakır 
Sabahattin iSavcı 

1. 211 nci sayfanın 15 nci satırındaki «An
cak burada dikkati çeken husus, kırsal alanda 
içinde bulundukları...» cümlesi «Yaşayanların» 
kelimesinin ilâvesi ile «Ancak burada dikkati 
çeken husus, kırsal alanda yaşayanların içinde 
bulundukları...» şeklinde düzeltilecektir. 

2. 216 nci sayfadaki 12 No. lu tablo ismi
nin altına parantez içinde «Bin kişi» ibaresi ek
lenecektir. 

Tablo 12 
İstihdamda genel gelişmeler (1962 - 1972) (a) 

(Bin kişi) 

3. 218 nci sayfada 13 ncü tablonun «d» bö
lümünde - Ortalama yüzde değişmeler 1987 -1955, 
ibaresi 1987 - 1995, ibaresi ise 1972 - 1995 şek
linde düzeltilecektir. (3 ve 4 ncü lakam sütu
nunda 23 ncü satır.) 

4. 224 ncü sayfadaki 18 No. lu tablo adının 
hemen altına 1 ve 2 numaralı sütunları kapsa
yacak şekilde 1963, 3 ve 4 numaralı sütunları 
kaspayacak şekilde 1970 yazılacaktır. 
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Tablo 18. Tarım topraklarının işletme büyüklüğüne g 

1963 
İşletme 

büyüklükleri İşletmelerin İşlenen alanın 
(Dekar) dağılımı dağ 

(1) (2) 

5. 227 nci sayfadaki 23 No. lu tablo adı | 
«Dekar» kelimesinin ilâvesiyle şu şekilde yazı
lacaktır : Tablo 23 : İller ve işletme büyüklük
leri itibariyle 1 000 dekar ve daha fazla araziye 
sahip işletmelerin dağılımı (1970)....) 

6. 242 nci sayfanın 2 nci satırındaki | 
9 993 405,00 rakamı bir sıfır ilâvesiyle ve vir- I 
gül kalkarak 9 993 405 000 şeklinde olacaktır. 

7. 253 ncü sayfadaki tablo numarası «37» 
olarak düzeltilecektir. 

8. 253 ncü sayfadaki «Kooperatifçilik :» 
başlığının 2 nci paragrafının son satırındaki 
«... Meydana gelişmekte ve bu durum kaynak 
israfına sebebiyet vermektedir.» ibaresi «... mey
dana gelmekte ve bu durum kaynak israfına se
bebiyet vermektedir.» şeklinde düzeltilecektir. 

9. 214 ncü sayfadaki tablonun adı yazıla
cak. 

«Tablo 11 : İstihdam ve işgücü fazlası tah
minleri» 

10. 211 nci sayfa 5 nci satırındaki 1969, 
1960 olarak düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu ka
nun tasarısının görüşmesine devam ediyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. i 

Şahısları adına önce söz isteyen sayın üyeleri 
arz ediyorum. Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, Sa
yın İbrahim öztürk, Sayın Coşkun Karagözoğ-
lu, Sayın Turhan özgüner. 

Başka söz isteyen?.. Sayın Korkmazcan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efen

dim, ben söz istemiyorum. Bir mâruzâtımız ola
cak. Toprak Reformu kanun tasarısı görüşül
meden önce gruplara bir hazırlanma fırsatı ve
rilmesi gerekirdi. Kamuoyunun üzerinde bu ka
dar önemle durduğu bir mevzu hakkında biz 
grup olarak sözcümüzü hazırlayamadık. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, görüşümü 
şöyle arz edeyim. Uzun zamandan beri Toprak 
ve Tarım Reformu kanunu komisyonlarda görü
şülmektedir. Çıkarılmış ve dağıtılmıştır. Diğer j 

dağılımı (Yüzde) : 

1970 

İşletmelerin İşlenen alanın 
dağılımı dağılımı 

(l)1 (2) . 

kanunların prosedürüne tabi bir kanundur. Bu 
bakımdan, ben bir usulsüzlük göremiyorum. Gö
rüşmelere devam edeceğiz efendim. Ve sayın 
üyelere 18 . 4 . 1973 tarihinde de dağıtılmış
tır efendim. 

Sayın Mehmet Seydibeyoğlu?.. Yok. Sayın 
İbrahim öztürk?.. Yok. Sayın Coşkun Karagöz-
oğlu?... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Son
ra konuşacağım vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner?.. Yok. 
Görüşmek isteyen... 
AHMET DURAKOÖLU (Sivas) — C. H. P. 

Grubu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Durakoğlu, C. H. 

P. Grubu adına, buyurun. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı 
üzerinde yapılan müzakerelerin Türkiye'nin en 
önemli bir sorununa taallûk etmesi bakımından 
hiç şüphesiz yüce Parlâmentonun üzerinde en zi
yade eğilerek yapacağı bir müzakere sonucunda 
tamamlanması zaruret halinde görülmektedir, gö
rülmelidir. 

Ama, biraz önce kabul edilen önergeden de 
anlaşılacağı gibi, önemi üzerinde pek söz söyleme
ye dahi lüzum olmayan bu derece ehemmiyetli 
bir kanun tasarısını, çoğunluğa sahip parti veya 
partiler kısa sürede 'geçiştirmeyi birinci plâna al
mış görünüyorlar. Bu hal, bu tasarının en iyi şe
kilde çıkmasını önleyecek bir yoldur. Bu yola iti
bar gösterilmiş olması karşısında Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bizim söyleyeceğimiz söz, 
yılların dâvası olarak ele alınmış, üzerinde 1961 
yılından beri bir çok yatırımlar yapılmış ve ka
nunlaşacağı bir sırada da geçiştirme yolu tercih 
edilmiş olması bakımından şayanı teessüf görül
mektedir. 

Böyle bir geçiştirme sonucunda bu tasarı çı
karsa, «işte, çıkaracağımızı vadettiğimiz reform-
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lavdan birisini daha yaptık» demekten başka an
lam taşıyan tarafı bulunmayacaktır. Çünkü yüce 
Parlâmentonun üzerine en çok eğilmesi gereken 
bir tasarıdır. Memleketimizin en muhtaç bulun
duğu bir konuda yapılan, reform denilen, bir çok 
hükümleri ihtiva etmektedir. 'Bunların komisyon
da 10 aylık bir süre içersinde görülmüş olmasına 
rağmen, yüce 'Mecliste enine boyuna görüşülme
sinde çok fayda vardır. 

Hiç şüphesiz tümü üzerindeki görüşmeler de 
öyle zannediyorum ki kısa devrede bitirilecek, ya
rma dahi fırsat bırakılmadan önerge verilmesi 
yolu da kapatılmış olacaktır. 

Bu yol ziyade önemi bulunmayan kanun tasa
rılarında bile yapılmayan bir yoldur ki, Türki
ye gibi en ziyde reforma muhtaç bulunduğu, ta
rım düzeninin yeniden bir şekil almasına matuf 
bir kanun tasarısı üzerinde bu yola başvurulmuş 
olmasını hiç bir mazeret mâkul gösteremez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtımdan 
sonra tümünü görüşmeye başladığımız toprak ve 
tarım reformu tasarısının bugün huzurunuza ge
len şekli, hangi yollardan geçtikten sonra gelmiş
tir, bunları kısaca bilmekte yarar vardır. Zira bu 
tasarının buraya, huzurunuza gelişine kadar ge
çirdiği değişikliklerin mahiyeti bilinmezse, tasarı 
gerçekten bir reform tasarısı olarak karşılanabi
lir. 

12 Mart muhtırası üzerine, ki bu muhtıra Ana
yasada öngörülen reformların Atatürkçü bir gö
rüşle yapılmasını yüce Meclislere bir görev olarak 
bildiriyordu, 1961 yılından beri Anayasanın ka
bulü ile toprak reformunun yapılması bir anaya
sa emri halinde iken, bu Anayasa emrine uyma 
yolunda bir çok çalışmalar yapılmış ve - yine tu
haf bir tesadüf olarak nitelendirebiliriz - hepsi 
dönem sonlarına kalmış ve bu tasarı hariç diğer
leri kadük olmuştur. 

Oysa ki ülkemizin tarım düzeninin yeni bir şe
kil alması zarureti, yılların ortaya çıkardığı ih
tiyaçları karşılama yönünden büyük bir zorun-
luk olarak; bütün iktidarlara en büyük sorun ola
rak yüklenmiştir. Bu sorunun en iyi şekilde çö
zülmesi, hiç şüphesiz tarımda yaşayanlar kadar 
bu topraklar üzerinde yaşayan bütün Türk ulu
sunun da en büyük arzusu ve özlemi idi. 

Şimdi, diğer kadük olan tasarılardan sonra 
bugün yüce Meclisin huzuruna gelmiş olan top
rak ve tarım reformu kanun tasarısı acaba bu 

yılların özlemini karşılayacak nitelikle bir kanun 
tasarısı mıdır? Anayasa emrinin bu derece ihmal 
edilerek yerine getirilmemiş olmasından sonra bir 
de 12 Mart muhtırasının emrini, bu emir üzerine 
inzimam etmek suretiyle bu tasarının gelmiş ol
ması üzerine, gelen tasarı acaba gerçekten Anaya
sanın emrettiği esaslara uygun şekilde midir? 
Gerçekten 12 Mart muhtırasında Atatürkçü bir 
görüşle ve Anayasanın emrettiği bu reformların 
başında geeln toprak reformunun'yapıldığı anla
mını, bu tasarı aynen kabul edilmiş olsa dahi, çı
karmak mümkün müdür? 

İlk nazarda cevaplandırılması gereken sual
lerden birisi budur. 

12 Mart muhtırasının, reformların Atatürkçü 
bir görüşle yapılmasını öngörmesi üzerine, bu re
formların en başında gelen bir reform olması ba
kımından Erim Hükümetinin, üzerinde çalıştığı 
konulardan birisi, toprak reformu tasarısını hazır
lamak oldu. Bu münasebetle 19 Ağustos 1971 de 
bir toprak reformu komisyonu kurulmuştu. Bu 
toprak reformu komisyonu kurulmadan önce de 
14 Ağustos 1971 de bu toprak reformunun hangi 
ilkeleri esas tutularak yapılacağı ve stratejisi-, 
nin ne olacağına dair bir toprak reformu temel 
ilkeleri ve stratejisine dair Bakanlar Kurulu ka
rarı çıkarılmıştır. 

Gene bu toprak reformunun temel ilkeleri ve 
stratejisine dair Bakanlar Kurulu kararında da 
zikredildiği gibi, bir öntedbirler kanun tasarısı
nın da hazırlanacağı ifade edilmişti. 

Öntedbirler kanun tasarısının başına gelenle
ri uzun uzun yüce Meclise arz etmeye lüzum 
yoktur, çünkü beraberce içinde yaşadık. 

Başbakanlıkta kurulan toprak reformu komis
yonu, önceden tespit ve ilân edilen toprak re
formunun temel ilkeleri ve stratejisine dair Ba
kanlar Kurulu kararının esasları çerçevesinde 
bir toprak reformu tasarısı hazırlamıştır. Hazır
lanan bu tasarı, 19 Şubat 1972 de o zamanki Baş
bakan Sayın Erim'e verilmiştir. 

Buraya kadar arz ettiğim çalışmalar, Türki
ye'de bir toprak reformu kanun tasarısı hazırlan
ması yolundaki çalışmalardır. Zira, bundan son
raki çalışmalar artık bir toprak reformu çalışma
sından öte, toprak ve tarım reformu kanun tasa
rısı hazırlamaya matuf olmuştur. 

Bilindiği gibi, ülkemizde toprak reformu ile 
tarım reformu birbirinden avrı anlamda karşılan-
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makta ve tanımlanmaktadır. Halbuki, toprak re
formu denilince, tarım reformu için ileri sürülen 
hususlar da bu kavram içinde yer alır. Ama biz
de uzun süreden beri toprak 'reformuna kargı çı
kanlar, «Biz toprak reformu değil, tarım reformu 
istiyoruz» demişlerdir. Bu suretle toprak refor
mu kavramı ile tarım reformu kavramının e§ 
kavramlar olmayıp, ayrı nitelikte kavramlar ol
duğu yolunda beyanlarda 'bulunmuşlardır. Bu 
sebeple ülkemizde toprak reformu, sadece toprak 
dağılımı ve topraksıza toprak verme, toprak da
ğılımındaki düzensizliği, adaletsizliği önlemek ga
yesine matuf kalmış, öte yandan da tarım refor
mu da topraktan verimin artırılması konusunda 
bâzı yapısal değişikliklerden ziyade şekle taallûk 
eden hususlar ihtiva eden, üretimin artmasını 
hedef tutan birçok çalışmaları kapsayan bir 
kavram olarak ele alınmıştır. 

19 Şubat 1972 yılında teknisyenler tarafından 
hazırlanan tasarı Başbakanlığa verildikten sonra, 
hu tasarı üzerinde o zamanki Hükümet çok önem
li değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler gerçek
ten çok önemlidir. Çünkü Anayasa çizgisi esas tu
tulmak suretiyle bir toprak reformunun yapılma
sı birinci plânda nazara alman husus olması lâ
zım gelirken, bu sefer Anayasa çizgisinin dışına 
çıkabilecek değişiklikleri bu tasarıda yapmak yo
luna gidildiği açık açık görülmüştür. Ne olmuş
tur? Teknisyenler tasarısı üzerinde Hükümet 
önemli saydığımız şu değişiklikleri yapmıştır : 

1. — Evvelemirde, toprak 'reformu tasarısı 
olan teknisyenlerin hazırladığı tasarının adını 
değiştirmiş, toprak reformu ismini toprak ve ta
rım reformu haline getirmiştir. İlk nazarda bu 
isim değişikliğinin pek önem taşımayacağını ka
bul etmek gereği vardır; ama bilâhare yapılan 
değişikliklere (baktığınız zaman gerçekten Toprak 
ve Tarım Eeformu adını alan tasarının, toprak 
reformu kavramında izahını bulan hususlarda 
ağırlık kazanmadığını, ama öte yanda tarım refor
mu kavramı içerisinde mevzuubahis olan husus
ların da ağırlık kazandığını, âdeta bırakınız bu 
tasarıya Toprak ve Tarım Reformu tasarısı de
meyi, sadece Tarım Reformu tasarısı denilse ye
ridir, diyebileceğimiz bir nitelik kazanmıştır. 

2. — Teknisyenler tasarısının gerekçesinde, 
bu tasarı için ileri sürülen amaçlar üçtür: Bu 
üç amaçtan birisi sosyal amaç, birisi ekonomik 
amaç, diğeri ise siyasal amaçtır. Teknisyenler ta

sarısındaki bu üç, amacın gerçekleştirilmesi birin
ci plânda toprak reformu için şart ve zarurî iken, 
Hükümet teknisyenler tasarısından siyasal ama
cı çıkarmıştır. Öte yanda teknisyenler tasarısı
nın gerekçesini ve teknisyenler tasarısının metni
ni, birçok önemli hususlar dışında aynen bırak
mak yoluna gittiği için ele Hükümet, bu değişik
liği yaparken bir de küçümsenemeyecek ihmal içe
risine girmiş, gerekçede üç amacı zikretmiş; fa
kat metinde siyasal amaca bir tek kelime ile dahi 
yer vermemiştir. Yani siyasal amaç, Hükümet 
metninde bir madde olarak görülmediği gibi, siya
sal amacı gerçekleştirecek bir muhtevayı ifade 
eden bir ibareye de, bir cümleye de rastlanma
maktadır. 

Şimdiye kadar çok önemli saydığımız kanunla
rı bırakınız, ziyade önemi görülmeyen kanunlarda 
dahi gerekçe ile metin arasındaki çelişkinin, uyuş
mazlığın da, bu çok önemli saydığımız kanun ta
sarısında enteresan tipik bir örneğini de Hükümet 
vermiştir. Gerekçeye bakıyorsunuz, gerekçede yü
ce Meclise sunulan tasarının üç amaçlı olduğu 
ifade edilmekte. Gerekçeden siyasal amacı aynen 
okuyorum : «'Siyasal amaç, 20 nci yüzyıl gerek
lerine uymayan, çağdışı kalıntılara son vererek, 
Anayasanın öngördüğü hakları özgürce kullan
mayı kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmaktır.» 
diyor. 

Bu gerekçede ifade edilen hususun hiç de ya
bana atılmayacak ve ülkemiz gerçekleri için hiç 
de küçümsenemeyecek bir önem taşıdığı aşikâr
ken, Hükümet gerekçesinde bunu (Bu taşıdığı 
önemden olacak) ihmal etmemeyi ama siyasî yarar 
hesaplarıyla mıdır yoksa başka hesapla mıdır, ne
dendir bilinmez, metinde ise bu amacı gerçekleş
tirecek herhangi bir hükme yanaşmama yolunu 
tercih etmiştir. 

Hükümetin, bu tutumu dahi, siyasal amacı 
toprak reformunda gerçekleştirilecek bir amaç 
olarak kabul etmemesinden doğan -tutumu dahi, 
bir toprak reformu için, reformu kendisine tatbik 
edeceğiniz kişilerin içinde yaşadığımız asrın ge
reklerine uymayan feodal kalıntıların baskısı al
tında, daha açık bir tâbirle, elinde büyük toprak 
bulundurmaktan dolayı aşırı siyasal güce sahip 
olanları ayakta tutma gibi bir yolun aynen kal
masında yarar görmekte ve köyde yaşayan büyük 
çoğunluğun bu siyasal baskının tesirinden, Ana
yasanın tanıdığı hakları özgürce kullanma enge-
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lindeıı uzaklaşmalarına göz yummakta, yani hü
kümet istemektedir ki, hem toprak reformunu 
yapmış olayım, hem de 'bu toprak reformunu 
yaptığım yerlerde (20 nci asırda), Türk köylüsü 
siyasal haklarını özgürce kullanmak imkânına sa
hip olmasın. 

Bu da gösteriyor ki, toprak reformu siyasal 
amaçtan uzak olamaz. Hükümet nedense siyasal 
amacı toprak reformu için şart saymamıştır. 

3. — Öte yanda, Hükümet, gene bir teknis
yenler tasarısı üzerinde ilginç sayabileceğimiz bir 
değişikliği daha yapmıştır. Hattâ öyle yapmıştır 
ki bu değişikliği, daha önce kabul ettiği esaslara 
kendsi •uymamak suretiyle ortaya çıkarmıştır. 

Hükümet tarafından teknisyenlerin toprak re
formu tasarısı hazırlaması hususunda tespit etti
ği toprak reformunun temel ilkeleri ve strateji
sine ait Bakanlar Kurulu kararının ikinci mad
desinde: «Toprağı bizzat işletmek esastır. Topra
ğını bizzat işleyerek çiftçilik yapmayan kişilerin, 
genişliği ne olursa olsun, tarıma uygun arazisi ka-
mulaştırılacaktır.» dediği halde, toprağın işlen
mesi kavramı, bu Hükümet tasarısında değiştiril
miştir. 

CAVİT ORAL (Adana) — Karaosmanoğlu' 
nun tasarısı. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Devamla) — Kimin olursa olsun Sayın 
Oral. Burada 'bakın altında kimlerin imzası var; 
Cumhurbaşkanı Cevdet 'Sunay, Başbakan Nihat 
Erim, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sadi 
Koçaş, Başbakan Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğ
lu, Devlet Bakanı Özgüneş, Kitaplı, Arar, Melen.. 
Hepsi var efendim. Bir kişiye izafe edilmesine im
kân, ihtimal bulunmayan ben size Bakanlar Ku
rulu Kararı okuyorum. Hani Başbakana izafe et
seniz Hükümetin başı olması bakımından gene ne 
ise diyelim; ama bir üyeye izafe etmenizi hiç bir 
şekilde hoş karşılayamayacağız. 

Hükümet, daha önce kabul ettiği ve 14 Ağus
tos 1971'de neşrettiği «Toprak Reformunun Te
mel İlkeleri ve Stratejisi»ne ait bu hükümlere uy
mamayı nedense tercih etmiş ve getirdiği tasarıda 
toprağın işlenmesine ait kavramı da değiştirmiş
tir. 

4. — Öte yanda, kamulaştırma sınırları siste
mi yönünden de değiştirilmiş, ayrıea üç misli ge
nişletilmiş ve bir de kamulaştırma kapşılıklarmm 
ödenmesi şekline ait hükümler de değiştirilmiştir. 

Bu hususlar da gene aynı Hükümetin Bakanlar 
Kurulu Kararma aykırı şekilde Hükümet tara
fından yapılmiştır. 

Öte yandan yine, «Toprak Reformunun Temel 
İlkeleri ve Stratejisbne ait Bakanlar Kurulu Ka
rarında, «Toprak Reformu Mahkemeleri» kurula
cağı söylendiği halde, bu Kararı çıkaran Bakan
lar Kurulu bu tasarıyı sevkederken bu Karara 
uygun şekilde metin haline getirilmiş olan teknis
yenler tasarısındaki hükmü de çıkarmış, yerine 
«Tapulama Mahkemeleri» nin görevli olacağına 
ait hükümler getirmiştir. 

Şimdi, başından beri arz ettiğim bu değişik
liklerle gerçekten Toprak Reformunun temci ilke
lerini tespit eden Hükümet, Toprak Reformun
dan ayrılmayı prensip olarak kabul ettikten son
ra bu değişiklikleri ister istemez yapacaktır. 
Çünkü, Toprak Reformunun ağırlık kazanması ve 
Anayasanın derpiş ettiği şekilde, öngördüğü şe
kilde bir toprak reformunun çıkması halinde, bâ
zı siyasal güçleri oy deposu olarak elinde bulun
duran çevrelerin, bu siyasal güçlerden, oy depola
rından uzaklaşmaları halinde kendi durumlarını 
iyi görmemelerinde bir gerekçe bulmaktadır. Bu, 
önemli bir çabadır. Çünkü, bugüne kadar «Os
man Tosun Tasarısı»ndan alınız, eğer demek ca
izse «İlhan üztrak Tasarısı»na kadar bütün tasa
rıların kanunlaşmamasının gerçek nedeni de za
ten bu esasta toplanır. Halihazırda istifade etti
ğiniz ve siyasî yarar umduğunuz düzenin değişe 
meşinden mütevellit kazançlarınızın ne olacağı 
muhtemel bulunduğu için eldeki peşinden uzak
laşmak hiçbir zaman muhtemel kazançlar için 
uygun yol olarak telâkki edilmemiştir. Ve o yüz
dendir ki, yıllardan beri de - ki, 1961 'den bu ya
na - Toprak Reformu, tam anlamıyla ne bir ta
sarıya kavuşabilmiş, ne de kanunlaşabilmiştir. 
Çünkü, karşısına çıkarılan engeller çok enteresan 
safhalar arz etmiştir. Karşısına çıkarılan engel
ler, daha 12 Mart öncesine kadar Türkiye'de top
rak reformu olmaz diyenlerin, 12 Mart'tan son
ra Reforma karşı çıkmaya cesaret edememelerin
den dolayı, Reformu, reformluktan çıkarma yo
lunun tek çıkar yol olduğunu görünce, böyle so
nucu, istedikleri sonucu alacak yollara da rahat
lıkla sapabilmişler ve hükümetler de her zaman 
Parlâmentodaki çoğunluğu esas alarak kendi tes
pit ettikleri esaslarda, prensiplerde, temel ilke
lerde tavizler verme yolunu ister istemez kabul 
etmişlerdir, 
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Bu değişikliklerin siyasî anlamı budur. I 
Arz ettiğim şekilde teknisyenler tasarısı üze

rinde Hükümet değişikliklerini yaptıktan sonra, 
tasarı Komisyona geldi. Yüce Meclisin kabul et
tiği bir kararla, tasarı Geçici Komisyonda görü
şülmeye başlandı. Hattâ, tasarı bu şekli alınca, 
Hükümet tarafından tanınmayacak şekle soku
lunca, bu tasarıyı 'hazırlayan teknisyenler o ta
rihte bir bildiri yayınladılar. Şimdi müsaade 
ederseniz bu bildiriyi okuyayım : 

«Başbakan Profesör Doktor Nihat Erim'in 25 
Eylül 197.1 tarihli onayı ile görevlendirilen Baş
bakanlık Toprak Reformu Kanun Tasarısı Ko
misyonu Başkanı Haldun Derin ve üyelerden Pro
fesör Doktor Ziya Gökalp Mülayim, Sadettin Er-
tuğrul Ağalar, Profesör Doktor Ümit Doğanay, 
Profesör Doktor Adnan Güriz, Abdi Özkök, Ba
kanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulduğu bildirilen Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu tasarısı ile ilgili olarak aşağıdaki 
hususları açıklamayı uygun görmüşlerdir : 

1. —• Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
duğu bildirilen Toprak ve Tarım Reformu Kanun 
tasarısı, Komisyonumuzca (hazırlanan Toprak 
Reformu Kanun tasarısı üzerinde küçümseneme
yecek değişiklikler yapılarak düzenlenmiştir. Bu 
değiştirme çalışmalarına Komisyonumuzdan kim
se davet edilmediği gibi bilgi de istenmemiştir. 

2. — 'Bakanlar Kurulunca açıklanan Toprak 
ve Tarım Reformu Kanun tasarısı ile Komisyo
numuzca 14 Ağustos 1971 tarihli Toprak Refor
mu Temel İlkeleri ve Stratejisi ışığı altında ha
zırlanan Toprak Reformu Kanun tasarısı arasın
da temel ilkelerde katılamadığımız ve Reformun 
gerçekleşmesini şüpheye düşürebilecek ayrılıklar 
vardır.» 

Dikkat buyurulursa, arz ettiğimiz hususlar sa
dece bizim kanımız olmaktan öte, teknisyenler ta
sarısını hazırlayan kişilerin de kendi tasarıları
nın kendileri tarafından tanınmayacak hale ge
tirildiğini ifade etmektedir. 

Tasarı, arz ettiğim safhalardan geçtikten son-
r yüce Meclise geldi. (A. P. sıralarından anlaşıla
mayan müdahaleler.) iSaym Oral, gelir söyler
siniz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Oral, 
bu Parlâmentonun tecrübeli bir üyesisiniz, yıllar
ca bu sıralarda oturmuş kişisiniz; lütfediniz, Sa
yın Sözcü konuşacaktır efendim, lütfediniz, istir

ham edeyim, lütfen. Arzu 'buyurduğunuz takdir
de derhal kişisel veya grup adına zatıâlinize söz 
takdim etmeye hazırım efendim lütfen. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ko
nuşması mı istenmiyor sayın arkadaşlar, anlaya
madım? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Cengizhan, lütfen. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Teknis

yenler kimmiş, listeyi okusun diyor ıSaym Oral. 
BAŞKAN — Okudu efendim, isimleri oku

du. Sayın Alaca, isimlerini okudu. 
Buyurun Sayın Durakoğlu. 
C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK

OĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Tasarı, Hükümetten arz ettiğim şekilde yüce 

Meclise sunuldu ve Geçici Komisyonda görüşül
meye başlandı. Geçici Komisyonda gerçekten on 
ay gibi yoğun bir çalışma yapıldı. 

Tasarının, biraz önce arz ettiğim Hükümet 
tarafından kendi tespit ettiği ilkelere rağmen, 
yapılan değişikliklerle ortaya çıkan yozlaşması 
kâfi görülmemiş olacak ki, bu sefer Komisyonda 
da çok önemli değişiklikler yapıldı. 

Birçoklarını, maddeler geldiği zaman, eğer 
fırsat verirseniz, önergeler de vermek suretiyle, 
fırsatı lütfetmezseniz sadece zabıtlara tescil ettir
mek suretiyle arz edeceğim; fakat burada bilhas-
ha üzerinde basa 'basa duracağım üç hususu, sı
rası ile arz etmek istiyorum : 

1. —- Hükümet tasarısında, Komisyonda, «mo
dern işletme» kavramı sokuldu. Yine Hükümet ta
sarısına «sulu arazi» tanımı getirildi, bu yeni bir 
tariftir. Ve bir de taksitlerin, kamulaştırma yılı 
toptan eşya fiyatları endeksi esas alınmak sure
tiyle, ödeneceğine dair hükümler getirildi. 

«Modern işletme» kavramını getirmekten mak
sat nedir acaba, neden buna ihtiyaç duyulmuştur 
ve hattâ Hükümet ihtiyaç duymamış da Komis
yon neden böyle bir yola itilmiştir? 

Zaten toprak reformunun çıkarılmasından 
maksat; tarım işletmelerini modern hale getirmek
tir. Ama «modern işletme» kavramını getirmek 
suretiyle, yeni bir tanım yapıp, kesin ölçülere 
bağlamadan rahatlıkla modern işletme diyeceği
niz, aslında modern işletme ile uzaktan yakından 
ilgisi bulunmayan büyük toprak sahiplerinin, bu 
topraklarını elinde bırakmak yoluna da önemli 
bir kapı açılmıştır. 

Esasında, başlangıçta arz ettiğim gibi, toprak 
reformunda siyasal amaç tanımadığınız zaman, 
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gerçekten böyle kavramları tasarıya sokmak zaru
retini de duymak ve sokmak lâzım.. Çünkü, bu 
açılan kapıv ile sağlanacak olan imkânlar, top
raksız köylüye, yeteri kadar toprağı olmayan köy
lüye sağlanan imkânlar değildir. Bu kapı ile 
sağlanan imkânlar, kamulaştırmanın dışında bıra
kacağınız büyük toprak sahiplerine avantaj temi
nidir. Ve bu yol da, topraksıza toprak vermek 
için ülkede mevcut, belli ölçüler dahilinde eliniz
de bulunan toprak rezervini azaltmaya matuf 
olan bir gayretin sonucudur. 

Bilâhara «modern işletme» konusunda bâzı 
mâruzâtımız olacak. 

2. —• Öte yandan, bir de «sulu arazi» tarifi 
yapılmış. Toprak sahipleri tarafından sulanan 
arazi «kuru arazi» olarak nazara alınmış, Devlet 
tarafından sulanan arazi «sulu arazi» olarak ka
bul edilmiştir. Devlet sularsa sulu arazi, toprak 
sahibi sularsa kuru arazi olacak. Tabiatıyle kuru 
arazinin ölçüleri ziyade, sulu arazinin ölçüleri 
daha az olduğu için dağıtımda da bundan istifade 
edecek. Mademki, kendisi suluyor, öyle ise «ku
ru arazi» dir ve kuru arazideki büyük toprak öl
çüsü dahilinde kendisinde bırakılacaktır. Bu hal 
de, yine Türkiye'de mahdut olan toprak rezervi
ni, bir toprak reformundan beklenen, topraksıza 
ve yeteri kadar toprağı olmayana toprak ver
mek yolundaki rezervi azaltmaya matuftur ve 
bütün bunlar, toprak reformu yapıyoruz diye top
raksızların aleyhine, yeteri kadar toprağı bulun
mayanların aleyhine yapılmaktadır. 

3. — Yine taksitlerin ödenmesinde takip edi
len yolla da bu reformu maliyeti yükseltilmekte 
ve uygulamada, Hükümetin bu reform için esas 
tuttuğu ölçüler dahilinde sarfetmesi gereken pa
ranın birkaç katının sarfedilmesi yolu açılmak
tadır. 

Bu değişiklikler üzerine, bu değişikliklerin -
yapıldığı tarihte Başbakan olan Sayın Melen, bu 
kürsüden yüce Meclise, «Toprak ve Tarım Refor
mu tasarısının Komisyondan yara alarak çıktığı» 
nı söylemişti, hatırlarsınız. O tarihte, şimdiki 
Başbakan Sayın Talû da Hükümette üye idi. 
Hattâ Hükümet programında, Anayasaya uygun 
şekilde tanzim edildiği ifade edilen toprak ve ta
rım reformunun, bu kere savunulma şekline ba
kınca hayret etmemeye imkân yok. Sayın İlhan 
Öztrak da o tarihte yine Hükümette üye idi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi söz buraya gel
mişken, bu değişikliklerin, (Hükümet programı ile 

birlikte ele aldığımız zaman çelişkisini ortaya çı
karmak bakımından arz edeceğim) Komisyonda 
yapılmasından sonra, Sayın İlhan Öztrak 18 Şu
bat 1973'de Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan 
bir beyanatı ile bakınız bu değişiklikler hakkın
da neler diyordu : «Geçici Komisyondaki görüş
melerin tamamlanmasından sonra bir konuşma ya
pan Devlet Bakanı İlhan Öztrak, «Modern tarım 
işletmeleri» deyiminin tasarıya konulmasının bâzı 
yanlış yorumlara sebep olabileceğini, bunun için 
7, 28 ve 40 neı maddelerdeki değişikliklere Hü
kümetin katılmadığını söylemiş, yapılan bu deği
şikliğin 50 bin çiftçi ailesini topraksız bırakabi
leceğini sözlerine eklemiştir. 

Bakan, tasarının temel esprisi üzerinde de du
rarak şöyle demiştir : «Yapılan değişikliklerin, 
hem ödemede güçlükler getireceği, hem de 15 mil
yar lira olarak kabul ettiğimiz kamulaştırma be
delinin bir, ya da iki katı daha fazlaya çıkacağı 
düşüncesindeyiz.» 

Sayın Öztrak, o tarihte yapılan bu değişiklik
lerin, aynen bizim arz ettiğimiz gibi, tasarının 
esas gayesi olan; topraksıza toprak verilmesi, ye
ter toprağı olmayan kişinin toprağa kavuşturul
ması ve köylüye insan haysiyetine yaraşır bir se
viyede gelir sağlaması ve üretimin sürekli suret
te artmasını sağlayacak esaslardan önemli bir 
miktarda, 50 bin topraksızı topraksız bırakacak 
mahiyette bir değişiklik olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın Öztrak tarafından, bu beyanlar, basma 
ve komisyona aksettirilmiş bulunmasına rağmen, 
Hükümet programında, yani Talû Hükümetinin 
programında 'bu tasarı savunulmuştur. «Anayasa 
gereklerine uygun olarak tanzim edildiği» şeklin
de ifade edilmiştir. Hükümet programı üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarafımdan ya
pılan bir konuşmada, detaylı bir şekilde ileri sür
düğüm hususları cevaplandırırken de Sayın Baş
bakan, işin farkına varmış olacak ki, «Hiç şüphe
siz, en iyi şekli Meclislerimiz verecektir.» diye
rek, konuyu böylece geçiştirme yolunu tercih et
miştir. 

Tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa, ülkemizde, 
Anayasanın öngördüğü toprak reformunun yapıl
mış olduğunu iddia etmeğe imkân yoktur. Nite
kim, Hükümet sevkettiği tasarısı ile, - Komisyon
ca arz ettiğim bu değişiklikler yapılmadan - ka-
mulaştırılacak toprak miktarının, 8 332 979 dö
nüm olduğunu ifade etmektedir. Arz ettiğim ne-
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denlerle, artık Hükümet, bu miktarda toprağın 
kamulaştırılmasını yapamayacaktır. Bunu, Sayın 
Bakan ifade etmektedir. 

öte yanda, topraklandırılacak çiftçi ailesi sa
yısı da 539 949'dur; Hükümetin ifadesine göre; 
Yine Sayın Bakanın ifadesiyle, bu miktarda çift
çiyi de toprağa, kavuşturanı ayacaktır. 

Kaldı ki, Sayın Bakan, 50 bin topraksız aile
nin toprağa kavuşamayacağını ifade etmektedir. 
Kanaatimizce bu miktar da, pek iyimser bir şe
kilde verilmiş, tespit edilmiştir. Haddi zatında, 
yapılan im değişiklikler, daha büyük miktarlarda 
çiftçi aileyi topraksız bırakmak, bu toprak refor
munun değişmez, şaşmaz kaderi olacaktır. 

Yine toprak reformunun maliyeti olarak ileri 
sürülen miktarın da, yine Saym Bakanın ifade
leriyle, bir, ya da iki katı daha fazlaya çıkması 
halinde, hiç şüphesiz bu reformun yapılması sıra
sında tespit edilecek bölgeleri, reformun maliye
tinin yükselmiş olmasından dolayı ya daha dar 
tutmak yoluna gidilecek, veyahutta buralarda bu 
kanunun uygulanmasından mütevellit devamlı 
güçlüklerin karşılaşmak mukadder olacaktır. 

Niçin bu haller ortaya çıkmıştır? Bütün bun
ları doğal karşılamak mümkün müdür? Bütün 
bunları siyasal yönleriyle doğal karşılamak müm
kündür. Çünkü, bugün toprak reformuna karşı 
çıkamayanlar, bakınız 1969 yılında ne demişler
dir: 

Milliyet Gazetesinin 27 Eylül 1969 tarihli 
nüshasında, 1969 seçimlerine tekaddüm eden ta
rihlerde, Sayın Demirel toprak reformu ile ilgili 
olarak şöyle diyor : 

«Türkiye'de toprak reformunun yapılmasına 
lüzum ve imkân yoktur. Çünkü, Türkiye'de bir 
toprak reformuyla dağıtılacak toprak yoktur. 
Mühim olan mesele, kimin toprağını alıp, kime 
vereceksiniz? Türkiye'de arazinin büyük bir kış
ını...» - «Şu rakamları palyatif olarak verebili
rim» diyor: «...takriben arazinin % 85'i halkın 
'% 85'inin elindedir. Onun içindir ki, büyük arazi 
dediğimiz zaman dağıtılabilecek arazinin yekûnu, 
yani büyük bir arazi 500 dönümden yukarı olan 
arazinin yekûnu, 17,5 milyon dönümdür. Bu 17,5 
milyon dönüm arazinin yarısını arazi sahibine bı
raksanız geriye 10 milyon dönüm kalır. 100 dö
nüm aile başına arazi dağıtsanız, bunu 100 bin 
aileye dağıtırsınız. Türkiye'de nüfus kesafetinin 
bulunduğu yerlerde dağıtılacak toprak yok. Ege 

bölgesinde dağıtılacak toprak yok; Ege'de bu dö
nüm üzerinde toprağa sahip ancak 5 - 10 kişi çı
kar. Bunlar da kimsenin mühim işini görmez.» 

Saym arkadaşlarım, dikkat ederseniz, 1969'da 
en büyük partinin Genel Başkanı olan Sayın De
mirci'm ifade ettiği bu görüşler karşısında, 12 
Martın Anayasa emrine inzimam eden reform çı
karma emriyle harekete geçerek reformun karşı
sına çıkmak gibi bir yola gidemediği için, hattâ 
12 Martın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra reform
ların da kendi teminatında olduğunu söyleyerek, 
reformu reformlüktan çıkarmak yolunu tercih et
mesinin tabiî sonuçları olarak, toprak ve tarım 
reformu arz ettiğim bu şekli almıştır. Çünkü, re
form için evvelâ inanç lâzımdır. Bu inanç olma
dığı sürece de reform yapamazsınız. 

Şimdi, Saym Demirel'in o zaman ileri sürdü
ğü rakamların doğru olup olmadığına baktığımız; 
zaman, İkinci Beş Yıllık Plânın 239 ncu sayfasın
da bunun aksi görülmektedir. Bu sayfadaki tab
loyu tetkik ettiğimiz zaman Türkiye'de işlenen 
toprağın % 66,5'inin, çiftçinin <% 96,29'unun;, 
% 33,4'ünün ise, % 3,71 'inin elinde olduğu gö
rülmektedir. Yani, Saym Demirel'in, Türkiye'de
ki toprakların % 85'inin yine nüfusun % 85'inin 
elinde olduğu iddiası, Plânın açık hükümleri kar
şısında geçerlilik taşımamaktadır. 

• Öte yandan Saym Demirel, 500 dönümden faz
la toprağa sahip işletme adedinin de Türkiye'de 
pek fazla olmadığını söylemektedir. Halbuki arz 
ettiğimiz tablodan yine rakamlar okuduğumuz 
zaman, bin dönümün üzerindeki işletmelerin ade
dinin 4 223 olduğunu ve bunların 21 milyon dö
nüm toprağı işlediklerini görmekteyiz. Bu rakam 
bile Demirel'in, 500 dönümün üzerindeki işletme
lerin saıhip oldukları arazi olarak ifade ettiği 17,5 
milyon dönümü aşmaktadır. 

Şimdi, neresinden tutarsanız tutun; isterse
niz 1963 tarım saymımdaki ölçüleri alınız, ister
seniz bilâhare yapılanları; hiç bir zaman Saym 
Demirel'in ortaya koyduğu ölçüler Türkiye için 
geçerlilik kazanmaz, bundan uzaktır. 

Şimdi, partisinin görüşünü ifade ettiğine şüp
he etmediğimiz Saym Demirel'in bu beyanlarına 
dayanarak, Türkiye'de toprak ve tarım reformu
nun, Türkiye'nin tarım düzenine yeni bir şekil 
verilmesi bakımından yurt gereklerine ve gerçek
lerine göre düzenlendiğini kabul etmeye imkân 
yoktur. Evvelâ yurt gereklerinin ve gerçeklerinin 
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böyle bir ihtiyacı zaruret haline getirdiğini kabul 
etmek lâzım ki, tarımda yaşayanları yeni bir dü
zene sokmak suretiyle bir reformla onları 20 nci 
asırda insan haysiyetine yaraşır bir şekilde bir 
yaşama kavuşturmak mümkün olsun. Bu gereği ve 
gerçeği bilmeyip, duymadıktan sonra, gerçekten 
getirilen reform tasarıları yurt gerçeklerine en 
ziyade uyan tasarılar olsa dahi, onların karşısına 
çıkmak yolu kapalı ise, bir tek yol kalıyor; onu 
hem reforma taraftar görünmek, hem de reform
dan uzaklaştırmak. Bütün bu değişiklikler, bu 
esaslar çerçevesinde ortaya çıkmıştır. 

Şimdi denebilir ki, daha doğrusu akla gele
bilir ki, acaba .1961 Anayasasının gereği olan top
rak reformu yapılması emri, bu tasarı ile ger
çekleşebilecek midir? Deminden beri, Anayasanın 
esas tuttuğu esaslardan, ölçülerden ne derece 
uzaklaşıldığmı arz ettiğime itibar ettiğiniz zaman, 
buna evet demeye imkân yok. "*" 

Öte yandan, bu tasarı, 12 Mart Muhtırasının 
hedefleri olarak çizilen ölçüler içinde dahi, 12 

Mart Muhtırasının istediği tasarı olmaktan uzak
tır. Çünkü, 12 Mart Muhtırası Anayasanın emri 
olan tasarıların, Atatürkçü bir çizgide yerine ge
tirilmesini ister. Çünkü, Anayasanın emrine iti
bar ettiğiniz zaman, mümkün olduğu halde, Sa
yın Bakanın ifadesiyle 50 bin aileyi topraksız bı
rakamazsınız. Mümkün olduğunu Hükümet getir
miş, ortaya koymuşsa, siz, bâzı büyük toprak sa
hiplerini, himaye etmek suretiyle, topraksızlar ve
ya yeteri kadar toprağı bulunmayanlar aleyhine 
bu yola gidemezsiniz. 

Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
biz, yıllardan beri toprak reformunun yapılması
nı ısrarla savunmuşuz. Ama, bizim yıllardan beri 
savunduğumuz toprak reformunda, bilhassa ara
dığımız şu esas vardır. Bu üç esasdan birisi sos
yal amaç, diğeri, ekonomik amaç, üçüncüsü de si
yasal amaçtır. 

Nedir bu amaçlar? Şimdi sırasıyle ve müsaade
nizle arz edeceğim. 

Bir toprak reformu sosyal amaçtan uzak ola
rak düşünülemez. Bir toprak reformu ekonomik 
amaçtan uzak olarak düşünülemez. Bu toprak re
formu, hele Türkiye'de, siyasal amaçtan uzak ola
rak hiç düşünülemez. 

Toprak reformunun sosyal amacı; Birinci 
Plânda, ülkemizde, toprakla gelir dağılımı den
gesizliğini gidermeyi hedef tutar. Bugün Türki
ye'de neşredilmiş olan hangi istatistik sonuçlarına 

T itibar ederseniz edin, hangi tarihte yapılana iti-
I bar ederseniz edin, ülkemizde toprak dağılımının 
I adaletsizliğini inkâr edecek bir tek dokümana ve 
I veriye rastlayamazsınız. Toprak dağılımının ada

letsizliğinin hemen arkasında ve altında yatan ge-
I lir dağılımı dengesizliği vardır. Türkiye'de tarım 
I sektörünün, 'Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
I Kalkınma Plânlarında devamlı surette geriye gi

den bir sektör olduğu da, inkâr kabul etmez bir 
şekilde gene plânlama çalışnıalarıyle sabittir. 

I Birinci Beş Yıllık Plânda, tarım sektörüne 
yılda 4,2 büyüme hızı öngörülmüş; bu hedefe va
rılamamış; gerçekleşme % 3,2 üzerinden mümkün 

I olabilmiştir. İkinci Beş Yıllık Plânda (ki, bu plân 
I tarım sektöründen ziyade sanayi sektörüne yatı

rım yapmayı kabul etmiş, bütün bunlara rağmen 
tarım sektöründe büyüme hızı % 4,1 olarak ön
görmüş; gerçekleşme ise % 3,1 olarak mümkün 

I olabilmiştir. 
Gerek Birinci Beş Yıllık Plân, gerek İkinci 

Beş Yıllık plân tarım sektörü ile sanayi sektö-
I rünü (birlikte «mütalâa etmiiş olmasına rağmlen, 
I sanayi sektöründe de plân hedefinin gerisinde 

kalmak dâima mukadder olmuştur. 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda ise, bu plânın mü

zakeresi -sırasında ıSaym Genel Başkanımızın 
I uzun uzun izah ettikleri gibi, tarım sektörü ger-
I çek anlamı ile ihmal -edilmiştir. Tarım sektörü

nün ülkemizdeki büyüme hızlarında hangi et
kenlerin rol oynadığını tetkik .ettiğimiz zamıan, 

I gördüğümüz gerçek şudur : 

Türkiye'de tarım, 'kim ne derse desin, bu 
beş yıllık plânların büyüme hızlarına rağmen, 
yapılmış olanlara rağmen, tamamiyle doğal 
şartların hükmü altındadır. Nitekim, biraz (im
ce iarz ettiğim, Birinci ve İkinci Beş Yıllık plân-

I larda, ortalama '% 4,2; % 3,2 - ki gerçekleşme 
I '% 3,2 ve % 3,1'dır - üzerinden büyüme (hızları 

da tabiî şartların elverişli olduğu yıllarda önem
li bir mıiktarda artış nedeniyledir. Aksi hakle 

I diğer yıllarda çok düşüktür. Meselâ 1967'de 
% .11,4 olmuş, 1971'de 9,5 olmuştur. Diğer yıl-

I larda ise, % 3'ün altına düştüğü seneler çok ol
muştur. 

I Bunu söylemekteki maksadımız; yani tarım-
I da gerçekleşen 'büyüme hızları, hiç bir zaman 

takiıbedilen Devlet politikasının eseri olmamış
tır. Doğal şartlar, hemen her zaman Devlet p-o-

I litika'sına tekaddüm etmiş ve Devlet politikası 
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ölçülerini altüst etmiştir. ÎBu da gösteriyor ki, 
Tıiirkiye'de tarım,, tahiî şartların emrinde ve 
onun linkim unsur olduğu şartlar dairesinde 
hükmünü icra ederek gidiyor. Tarımın gayri 
snl'î millî hâsıladaki payı ila gittikçe azalmak
tadır l%:rte % .%'tir, 1972'dc :% 2G'dır. Köyde 
tarımda çalışan nüfusun azalması, yine gittikçe 

. düşme kaydetmektedir. 

Şimdi, 'bir yönü İle, gerçekten bu nüfusun 
azalmasında yarar vardır. Ancak, bu yarar, ta
rımdan sanayie 'kaynak laktarılmıası halinde 'te
celli ediyorsa, faydalıdır ve iktisadî bünye 'bakı-
mundan zorunlu olan bir husustur, olması gerıe-
kendir. Ama biz ise, hiç öyle 'değildir. Hattâ 
yeri gelmişken arz edeyim : Eğer yıllardan beri, 
tapuda 'kendi üzerinde kaydı bulunan büyük 
toprak sahipleri, başkaları tarafından toprakla
rı işleniyor ve onları hak sahibi yapmıyorlarsa; 
yarın kamulaştırdığımız zaman, hu kişilere vere
ceğiniz para. ile - yine bir yönü ile diyeceğim -
hani tarımdan sanayie kaynak aile t armayı bıra
kınız, rahatlıkla sanayiden tarıma kaynak ak
tarma gibi, ters işleyen (bir sonuçla ortaya çıka
cak! ir. Tabiî bu bale münhasırdır. 

Tarım sektörünün, bu sektörde çalışanları 
•koruyamadığı, köylerin itici güç halinde ortaya 
çıktığı gerçeği ise, yıllardan beri vir'd-i zeban 
olmuştur, hemen her dilde yer etmiştir. 

Öte yanda, üretimdeki ger iletin e hiç ite kü-
çümsenemıeyecek bir durumdadır. Birinci Beş' 
Yıllık. Plânda, bilhassa bu sektörün, yani tarım 
sektörünün iç. sektörleri sayabileceğimiz alt sek-
tönlerinde hayvansal üretimde Birinci Beş Yıl
lık Plânda hedef % 5',6 ilken, gerçekleşme !% 2,6 
dır. İkinci Beş Yıllık Plânda hedef i% 4,8 iken, 
gerçekleşme •% 3,2'dır. ISu ürünlerinde ilse, daha 
'da enteresan bir ıseyir takibetmekte, Birinci Beş 

-Yıllık Plânda % 23, -gerçekleşme ise % 6; İkin
ci Beş Yıllık Plânda % 9,1, gerçekleşme ise 5,2' 
d ir. 

Bu arz ettiğimiz esaslar Türkiye'de Toprak 
Reformunu gerek toprak dağılışı ve gelir dağı
lımı düzensizliği ve dengesizliği nedeniyle bü
tün bu mahzurları bertaraf edecek bir şekilde 
ele alınması gerekirken; .sosyal amacın, yapı
lan önemli değişikliklerle baltalandığını gördü
ğümüz zıaman, bir Toprak Reformunda aranan 
en. öne mil i hususta gerek Hükümetin, ve gerekse 
.Komisyonun, önemi derecesinde bu konuda titiz 
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davranmadığını ifade etmeyi zarurî görüyo
ruz. 

Nitekim, bir ilim adamımızın jbıı konudaki 
bir .makalesinden, sosyal amacın naisıl baltalandı
ğını .göstermek bakımından, bir palsaj okuyaca
ğım : 

«Zamanımızda tarım arazisindeki nüfus ta
kısının, toplam nüfusun % 50'sinin üzerinde ol
duğu ülkelerde yapılan çok yönlü reform uygula
malarının ana amacı, tarım kesiminde s'osyo - eko
nomik optimumu gerçekleştirecek modern aile 
tarım işletmelerinin yaratılması olmuştur. Nite
kim, son yılarda, çeşitli ülkelerin reform bölge
lerinde, işletme arazisi büyüklüğü ile birim alan
dan gerçekleştirilen tarımsal üretimi karşılaştı
ran bilimsel aarştırmalar, alan prodüktivitesinin 
küçük aile işletmelerinde daha yüksek olduğu var
sayımını kayıtlamaktadır. Bu nedenle tasarıya 
Millet Meclisi Geçici Komisyonunda eklenen «mo
dern tarım işi etmesi» kavramı ile bunlara tanınan 
ayrıcalıklar ülkemizde birim alandan elde edilen 
ürün yönünden, tarımsal üretime katkıda bulun
mayacak; buna karşılık bölgelerarası adaletsizli
ğe yol açacak ve topraklandırmada kullanılabile
cek arazi rezervini önemli ölçüde azaltmak sure
tiyle reformun sosyal amacını baltalamış olacak
tır» 

Şimdi, toprak dağılımının ve gelir dağılımının 
dengesizliğini bertaraf etmeye matuf bir sosyal 
amacı ihtiva etmeyen toprak reformunu, Anaya
sanın gereği olan Toprak Reformu olarak kabul 
etmeye imkân yoktur. 

Öte yanda, kamulaştırma, genişliği de, yine sos
yal amacı baltalayan bir unsur haline gelmiştir. 
'Sosyal amacın hir diğer gerçekleştirmek istediği 
husus da; geni'} ve adaletli bir istihdam yaratmak 
olanağını sağlamaktır. Geniş ve adaletli hir istih
dam. olanağı nasıl yaratılabilir? 

Topraklandırmayı, çıkardığınız Toprak Re
formu tasarısı ile asgariye indireceksiniz. Daha 
çok kişiyi (topraklandırmak, toprak sahibi yapmak 
mümkün iken bunu esirgeyeceksiniz. Ondan son
ra, «sosyal amacı, bu reformla, gerçekleştirdik.» 
diyeceksiniz. Bu tutumla., ortaya çıkacak hu so
nuçla, sosyal amaç baltalanır, fakat (gerçekleşe
mez. 

Sosyal amaçtan murat edilen bir diğer husus 
ise, mülk emniyetini sağlamaktır. Mülk emniye
ti, (bir ülkede, gerçekte lüzumunu hiç kimsenin 
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inkâr edemeyeceği bir (huzur aracıdır. Bir ülke
de geniş toprakları ellerinde bulunduranların var
lığı da, bu mülk emniyetine 'muhtaçtır. O ülke 
içinde yasayanların durumu da, ;bu emiyeti ara
ma ile geçer. Toprak dağıtımındaki dengesizlik 
•devam ettiği sürece, bir alanda 2 - 3 - 5 dönüm 
araziye sahibolanlar yanında, 2 000 - 5 000 -
6 000 - 10 000 dönüm araziye salı ibol a uların mülk 
emniyetinden, değişen sosyo - ekonomik şartlar 
karşısında uzaklaşılarak birçok endişelerin içeri
sine düşülmesinden daha taıbiî bir şey olamaz. 

Esasında, dengesizliklerin ziyade olduğu yer
lerde hukukî teminat sağlamak, hukukî güvence 
sağlamak da güçtür. Dengesizlik ve adaletsizliğin, 
îbu nedenledir ki giderilmesi, toprak ve tarım re
formuyla, birinci plânda sosyal amaç olarak ele 
alınması zorunluğu vardır. Hem toprak reformu 
çıkarmış olacaksınız, hem de o ülkede mülk em
niyetinin, toprak dağılımının adaletsizliği yerli 
yerinde duracak, mülk emniyetini sağlayamama-
nın kuşkusunu küçük veya büyük bütün toprak 
sahipleri duyacak; buna imkân yoktur. 

'Bu da gösteriyor ki, çıkardığınız reform, hiç 
bir zaman toprak reformundan beklenen ve bir 
ülkede toprak dağılımındaki adaletsizliği orta
dan kaldıran ve kalkan bu adaletsizlikle de bâzı 
sakıncaların da 'birlikte kalmış ol masını temin et
mek ıgiıbi bir yolun açılmış olduğunu görmek müm
kün değildir. 

Mülk emniyetinin sağlanmasına, sulu ve kuru 
arazi tarifinde yeni getirilen ölçüler de yardımcı 
olmamakta; aynı alanda devletin suladığı arazinin 
başka, şalısın suladığı arazinin başka hükümlere 
tabi tutulmasının da hiç şüphesiz sakıncalı sonuç
ları olacaktır. 

Bütün bunları nazara aldığınız zaman da, top
rak reformunun, adaletsizlikleri bertaraf eden 
gelir dağılımındaki adaletsizlikleri (bertaraf eden 
geniş ve adaletli bir istihdam yaratma amaçları 
olan sosyal amacının ihmal edildiğini görmenin, 
bir reform tasarısı içinde görmenin üzüntüsünü 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Başlangıçtan beri arz ettiğim hususlardan da 
anlaşılacağı gibi, bu toprak reformunda sosyal 
amaç 'gereği kadar değerlendirilmemiştir ve sosyal 
amaca aykırı düşen hükümler yer almak suretiy
le sosyal amaç tam anlamıyle gerçekleşememekte
dir. Sosyal amacın gerçekleşemediği bu reform ta
sarısını yozlaşmadan kurtulmuş 'bir reform «olarak 
kafou'l etmeye imkân yoktur. 
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Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yıllar
dan beri savunduğumuz reformun ikinci amacı 
da, ekonomik amaçtır. Ekonomik amaç da bu ta
sarı ile gerçekleşmeyecektir. Çünkü, ekonomik 
amaç, toprağın verimli şekilde işletilmesini hedef 
tutar. Ekonomik amaç, bu yolla işletilen toprağın 
üretiminin sürekli olarak artmasını hedef tutar; 
artan üretimin değerlendirilmesini hedef tutar. 
Bütün bu hususlar yapıldıktan sonra da sanayi
leşmenin hızlandırılmasına müsait ortam hazır
lar. 

. Şimdi, bu -ölçüler dahilinde tasarıyı tetkik et
tiğimiz zaman gördüğümüz manzara ise şudur : 
Toprağın verimli bir şekilde işletilmesi, ancak 
âdil bir şekilde dağıtılmasına ve işleyenin elinde 
bulunmasına bağlıdır. Haddizatında, Erim Hükü
meti, cıkardığ1 «Toprak Reformunun temel İlke
l e r ince ıbunu kabul etmiştir. Ama bilâhara ken
disinin de tanıyamayacağı bir şekle sokulmak su
retiyle, bu «toprak işlenmesi,» «toprak işletilme
si» kavramları olarak ayrı ayrı muhtevalara bü-
ründürüimüş, ortakçılık ve kiracılık dışında biz
zat işletmeyen, toprağını bizzat işletmeyen kişi
nin toprağı işlediği kabul edilmiştir. Bu hal ise, 
toprak rezervini daraltmak suretiyle, ülkemizde, 
Sayın Bakanın ifadesiyle 50 000 aileyi, en azın
dan, en iyimser görüşle topraksız bırakma sonu
cunu ortaya çıkarmıştır. İşleyenin elinde 'bulun
mayan tporaktan verimli bir şekilde toprak işle
tilmesini beklemek mümkün değildir. Hiç şüphe
siz, toprağının sahibi olan kişi, ona gerekli şekil
de, bütün ihtimamı göstererek daha verimli ol
masını temine çalışır. Ama bunun dışında, top
rağını ıbir ek gelir konusu olarak ele alan ve 'baş
ka yollarla, bizzat değil, başka yollarla işletilen 
topraklarda ise verim, ibizzat işleyenin sağlayaca
ğı verimden her zaman ve 'her yerde görüldüğü 
gibi azdır. 

Şimdi, toprak reformunun ekonomik amacı, 
üretimin sürekli olarak artmasını hedef tutar. Arz 
ettiğimiz şekilde verimin mevzuubahsolmadığı yer
de, sürekli olarak artışın da söz konusu olama
yacağı aşikârdır. Üretim artmadığı için de bir de
ğerlendirme söz konusu olamaz. 

Ekonomik amacın en önemli hedeflerinden bi
risi de, sanayiin hızlandırılmasını sağlamaktır. 
Başlangıçta da arz ettiğim gibi, sanayiin, sanayi 
sektörünün tarım sektörüyle birlikte mütalâa edil
mesi halinde, gerçekten tarım sektöründen sana-
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yio 'kaynak aktarılması sanayiin hızlanmasını sağ
lamadan en önemli faktördür. Ancak, bu Toprak 
ve Tarım E efor mu tasarısının aynen 'kanunlaşma
sı halinde, kendi içinde ekonomik amacı gerçek
leştiremeyen bir kanundan ülkemizde sanayiin 
hızl a ndı rıtn ı asını saği ama sı n ı beki em ek m ümkün 
değildir. 

Siyasal amacı zaten tanımayan, sosyal amacı 
da, arz ettiğim sebeplerle gerçekleştiremeyen bir 

• top ırak reformu tasarısı içinde ekonomik amacın 
da, •gerçekleşemeyeceği kendiliğinden ortaya çıkan 
mantıkî bir sonuçtur. 

0. İT. P. olarak bizim yıllardan beri savun
duğumuz toprak reformunun üçüncü amacı da 
siyasal amaçtı.:. Siyasal amacı da, bu tasarı •esa
sında tanımamaktad ir. Başlangıçta sözlerimin 
arasında ifade eliğim gibi, hattâ, gerekçeden ay
nen okuduğum ıgibi, 'gerekçede siyasal amacı ta
nımakta, metinde ise siyasal amaca yer verme-
'mektedir. Haddizatında, reform bir 'siyasal amacı 
ifade eder. Nitekim, 12 Mart muhtırası bir siyasî 
'operasyondur. Eeformlarm yapılmasını istemiş
tir ; tarım reformu da bu reformların en başında 
gelmiştir. 12 Mart muhtırası ile kurulan hükü
metlerin de ilk işi toprak ve tarım reformunu 'ger
çekleştirme yolunda çalışmak olmuştur. Demek 
ki, bir siyasal amaç, ile hareket edilmiştir. Aslında, 
siyasal amaç;, ihmal edilmesi mümkün olmayan 
bir soımştur ve siyasal amaçtan mahrum bir ta
sarının toprak ve tarım "reformu tasarısı olduğu
nu kaibul etmeye de imkân yoktur 

(fene bir ilim adamımızın bu konuda bir ma
kalesinden kısa bir pasaj okuyacağım. İlim ada
mımız diyor ki; «Toprak reformunun siyasal ama
cı, lür tarafta toprakta, çalışan milyonlarca köy
lüyü ekonomik ive sosyal özgürlüğüne ve dolayı-
siyle huzur ve refaha kavuşturmak, onlara Ana
yasanın öngördüğü hakları özgürce kullanmak 
olanağını sağlamak; öte yandan büyük toprak sa
lı iplerinin haksız, aşırı siyasal güçlerini ortadan 
kaldırmaktır. Kanımızca, ülkemizde yıllardan be
ri tartışılan toprak reformu sosyal -ve ekonomik 
yönü kadar siyasal yönü de olan ve hattâ siyasal 
yönünün çok daha ağır haslığı bir reformdur. 
Nitekim, arz ettiğim gibi, siyasal 'bir belge olan 
12 Mart Muhtırasında ve ondan sonra, cereyan 
eden 'bütün siyasal olaylarda toprak reformundan 
söz edilmesi de toprak reformunun siyasal yönü
nü tanıtmaktadır.» 
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[ Şimdi; «modern işletmeler» gibi yeni kav
ramlar ortaya çıkarmak, büyük toprakları sa
hipleri elinde bırakmak, hiçbir zaman siyasal 
amaçla bağdaşan bir tutum değildir. Toprak
landırmayı, mülk sahibi kılmaktan ibaret sa
yarsanız, bir miktar toprağa, sahibolmak su
retiyle toprak reformu birçok kişileri toprak 
sahibi yapacaktır; ama ekonomik özgürlüğü
nü 20 ci asırda temin etmediğiniz takdirde, 
büyük toprak sahibi olmalarından ötürü hak
sız bir şekilde aşırı siyasal haklara sahibolan 
ve bunu bir baskı aracı olarak kullanan kişi
lerin mevcudiyeti halinde, sadece toprak sa
hibi yaptığınız kişileri, siyasal amaca uygun 
şekilde onların özgürlüğünü baskıı altından 
kurtarmış olamazsınız. 

iSjMAİB HAKİKİ ALACA (Kars) — ilim 
adamı kimmiş acaba? 

AHjMKT !)ÜEAKO("iLU (Devamla) — Si
zin için muteber midir, değil midir şüphesi 
içimdedir. Çünkü, deminden beri saydığım isim
lerin hiç birisini hoş karşılamadınız. Belli ki si
zin için hoş olan, yalnız sizin fikriyatımıza uy
gun beyanda bulunandır. Hic şüphesiz benim 
seçtiklerim de benim kanaatlerime uygun olan
lardır. Bunu tabiî görmeniz gerekir, sormanız 
bile abestir. 

| İSMAİL HAKKI ABACA (Kars) — Biz de 
aklı selim sahibiyiz. 

AHMET DÜAEKOĞBU (Devamla) — Hiç 
Şüphesiz aklı selim sahibisiniz; aklıma bile 
gelmez aksini düşünmek. 

BAŞKAN — Karşılıklı müzakere usulümüz 
yok, lütfediniz efendim. Söylüyor zaten, isiınle-

I i'inden bahsediyor sayın hatip. 
AHMBT DUAEKOĞBII (Devamla) — Neş

riyatı takibediyorsanız hiç lüzumu yoktur, bil
meniz lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurulur-
sa, sosyal, ekonomik ve siyasal amacın, 0. II. 
P.'nin anladığı şekilde, bu kanunla bulunma-

I dığını görüyoruz ve uzun uzun bunun neden
lerini izah ettim. Milyonlar sarfı ile çıkarıla
cak ve uygulanacak toprak reformunun, bu 
amaçların gerçekleşmemesi halinde Türkiye'
de toprak reformundan beklenen yararları 
sağlayacağına da inanmıyoruz. Tüm ülkemizin 
gereklerine uymaz, Anayasanın öngördüğü ge-

I reklere uymaz. Böyle bir toprak reformuna 
I C. II. P de evet demez. 
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Aslında bu tasarı toprak reformunu iste
yenlerin tasarısı değil, toprak reformunu is
temeyenlerin görüşünü tasarı şekline sokan 
bir tasarıdır. Bu sebeple de biz bu tasarının; 
yıllardan beri gelir dağılımlından nasibini dai
ma azalan bir şekilde alan; yıllardan beri top
rak hasreti çeken, elindeki toprağının yetme-
mesine rağmen toprağına bor şeyini veren, 
Devletin kendisine elini uzatmadığı Türk köy
lüsünü yeni bir tarım düzenine kavuşturmak 
suretiyle büyük toprak sahiplerinin haksız, 
insafsız, aşırı siyasal güçlerinden de kurtar
mayacağına inanıyoruz. 

C. H. P., Türk köylüsünün topraksızını top
rağa, yeteri kadar toprağı olmayanını insan 
haysiyetine yaraşır bir gelir düzeyine gelir 
sağlayacak kadar toprağa kavuşturmaya; ve
rimini artırmaya, sürekli olarak artırmaya; 
üretimini değerlendirmeye, bu değerlendirme 
de araçlıların aslan payını koparmamasma bil
hassa itina eden bir partidir. Büyük toprak sa
hiplerinin; modern işletmeler, yok sulu arazi 
tarifleri gibi yeni kavram türetmeleri sure
tiyle Türkiye'deki tarımdaki bozuk düzene sa
hip çıkan bir tasarının biz hem zaman karşı
sında olmaya kendimizi mucbur sayıyoruz. 
Çünkü Türkiye'de kalkınma, nüfusunun ekse
riyetini teşkil eden köylünün kalkınması ile 
mümkündür. Türkiye'de kalkınmanın; köyde 
yaşayanların, «Mülküm» diyebileceği ve onu 
gözünden sakınarak işleyebilecek, kooperatif
ler kurulmak suretiyle de azamî verimi Dev
let elinin uzanması, suretiyle yardım olarak 
alıp çıkarabileceği topraklarda ancak insan 
haysiyetine yaraşır gelire kavuşması suretiy
le mümkün olacağına inanıyoruz. 

Bu tasarı, Türk köylüsünü lâyık olduğu se
viyeye çıkarmaya matuf bir tasarı değil; bu 
tasarı, Türk köylüsüne lâyik olanı esirgeyen 
bir taşanıdır. Bu tasarı, büyük toprak sahiple
rinin lehine çıkarılmaya gayret edilen bir ta
sarıdır. Bu tasarı, hiçbir zaman, «Türkiye'nin 
tarım düzenine yeni bir şekil vereceğim, hem 
de köylünün, çiftçinin yararına bir şekil ve
receğim» demeye cesaret edemeyenlerin çıka
racağı bir tasarıdır. Türk köylüsünü insan hay
siyetine, Devlet yardımına; büyük sermaye 
çevrelerinden daha ziyade müstehak gören 
bir zihniyet ancak gerçek toprak ve tarım re

formunu gerçekleştirir. Bu düşünceden tama-
miyle uzak olan bir zihniyetin, ihmal etmediği 
çevreleri bir kenara bırakıp; ihmal ettiği, 

.yıllarca reyini aldığı halde onu sömürenlerle 
beraber olduğunu icraatiyle gösterdiği bir par
tinin g*erçekl eştireceği Toprak Reformu ancak 
böyle olur. 

Bugün, 12 Marttan bu yana (Üzülerek ifa
de etmek zaruretindeyim) çıkarılan kanun
lar nasıl, ülkemizde yaşayanların haklarının 
kısıtlanmasından büyük mesafeler alınmasına 
sebebolmuş ve hürriyetler üzerinde titreyen 
C. H. P.'ııin her ağız açışında karşısına çıkarı
larak; «12 Mart öncesi olaylarını görmemez-
likten gelmek; anarşiyi himaye etmek,» giibi 
akıl dışı itham ve isnatlar, yakıştırmalar ya
pılmışsa; bugün ifade etmek zaruretinde kal
dığımız bir hususu da (Yine bunları nasıl ra
hatlıkla reddetmişsek) aynı şekilde ifade et
mekte zorunluk duyuyorum. 

Hatırlarsıınız sayın arkadaşlarım; 1961 yı
lından bu yana, toprak reiformunu yapacağımı
zı ilân ettiğimiz günden beri; toprak reformu-
nunun ancak komünist ülkelerde yapıldığını, 
birisinin toprağını alıp ötekine verme tarzın
da, ancak, toprak mülkiyetine saygı duyma
yan insanların reform istediğini söyleyenler; 
bugün şayanı şükrandır ki sadece ve sadece 
reformun karşısına çıkamıyorlar ve reforma 
taraftar görünme zaruretini ancak 12 Mart 
Muhtırasının gereği sayıyorlar. 

Şimdi dikkat ediniz; biz toprak mülkiye
tinin savunuculuğunu yapıyoruz. Biz diyoruz 
ki; «Topraksıza, toprak verin». Biz diyoruz ki, 
«Yeteri kadar toprağı) olmayana toprak verin 
ve bunun için Türkiye'nin toprak rezervlerini 
azaltıcı davranışlara girmeyin». Ama ne görü
yoruz?.. Gördüğümüz şey şu: 

Yıllardan beri biz, tamamiyle hiçbir komü
nist memlekette bulunmayan; (Çünkü komü
nist memleketlerde topraklar devamlı surette 
devletindir, şahısların değildir) mutlaka top
raksız köylünün, «Mülküm» diyeceği bir top
rağa kavuşmasını istiyoruz; ama yapılan şu 
toprak işlemesinin yeni tarifi yapılıyor; top
rağımı işlemeyen, işletiyor sayılıyor; toprak 
rezervi azaltılıyor; bizim; «Mülkümdür» diye 
toprağına sarılsın elediğimiz Türk köylüsünün 
Imyük bir kısmı, toprak sahibi olmaktan uzak-
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laştırılıyor. Ve bunu yapanlar, bunu yapmak 
isteyenler; dün köylüye, toprağın mülkiyeti
ni tanrmadığıımızı ilân ile bizi karalamak yo
lunda mesafe almış olanlardır. İbretâmiz olan 
hal de budur. 

Bununla da kalmıyorlar; modern işletme gi
bi yeni kavramlarla tasarıya yeni şekil veri
yorlar; toprak rezervini bir daha azaltıyor
lar ve böylelikle, topraksız köylüye veya ye
teri kadar toprağı olmayan köylüye verilecek 
toprak miktarını önemli bir miktarda daha 
azaltıyorlar; bilimsellikten uzaklaşma pahası
na sulu arazi tarifi yapıyorlar, toprak rezer
vini bir daha azaltıyorlar. Kamulaştırma sınır
larını genişletiyorlar, toprak rezervine son dar-
hcyi de indiriyorlar. Anayasanın, 20 yıl zar
fında kamulaştırma bedellerinin ödeneceğine 
dair hükmüne istinaden getirilen taksit sü
releri ve miktarlarla, 20 yıl içerisinde asla iş
lemeyecek şartlarda büyük toprak sahipleri
nin lehine olarak kamulaştırma bedelini ve 
reform maliyetini takatin üstüne çıkaracak 
yolları da ihmal etmiyorlar. Öte yanda, modern 
işletme ve sulu arazi tarifleriyle ortaya çıka
racakları işletmelerin muhafazası için gerekli 
himaye edici hükümleri de tasarıya yerleştir
meyi yine ihmal etmiyorlar. 

•Bunları yapanlar, toprak mülkiyetine say
gılı olduklarını iddia edenler ve bunları yapan
lar, yıllar yuh bizi itham edenlerdir. Hani na
sıl daha geçen gün, TRT'nin yayınlarından şi
kâyet eden A. P. sözcüsününün bu beyanını 
hem hayretle, hem de memnuniyetle karşıla
dım diye cevap vermiştim, hatırlarsınız. Ay
nen onun gibi, biz özerkliğin muhafazasını ;s-

'tediğimiz zaman, TRT'nin tarafsuz olmasını 
isteyenler kendileriyle. TRT tarafsız oldu, şikâ
yet edenlerin başında kendileri geliyor. O za
man da söylediğim gibi, hayret etmeye imkân 
yok. Fakat insan bir de temennide bulunmak
tan da geri duramıyor: 12 Mart'taıı bu yana 
hürriyetleri kısıtlamada çok mesafe alındı. Ya
rın, kısıtlanan hürriyetlerden dolayı da yine en 
büyük şikâyet hiç şüphesiz, kısıtlayanlar tara
fımdan gelecektir. Temennimiz odur ki, bu şi
kâyeti yapacak bir uygulama olmasın. 

* 
Bugün de, dün söyledikleri ve himayecisi ol

dukları Türk köylü ve çiftçisinin toprağa ka
vuşması için hahişkâr bir şekilde davranılma-

sı gerekirken ; toprak rezervlerini azaltmak su
retiyle Türk köylüsünün müstehak olduğunu 
ondan esirgeme yolunu tercih etmesi karşı
sında gerçekten, A. P.'nin bu tutumuna şaşma
mak elde değil. Haddizatında «Şaşmamak» sö
zünün de pek uygun düştüğü kanaatinde de
ğilim. Yapılanlar, muayyen bir ekonomik fel
sefenin tabiî sonuçları olarak yapılmaktadır. 
Aynı felsefede birleşmiş olanlarım bu tasarıyı 
örnek tasarı olarak takdim etmelerine dahi 
şaşmamak lâzım. 

Bu esaslar dairesinde biz, Toprak ve Ta
rım Reformu tasarısında sosyal, ekonomik ve 
siyasal amaçların dengeli olarak bir arada alı
nıp gerçekleştirilmesini mümkün görmediği
mizden, 

Toprağın işlenmesi veya işletilmesi konu
sunda ortaya konulan hükmün memleket ger
çeklerine uymamasından, 

.«Toprak işleyenindir» kavramına en uygun 
kavramın teknisyenler tasarlısında bulunma
sına rağmen, gerek Hükümetin ve gerekse Ko
misyonun; kendi bedenî ve fikrî güçlerini ka
tarak bizzat toprağını işleyenler yanında, arazi 
/geçimlerini sağlamak üzere doğrudan doğruya 
çiftçilik yapanlara inhisar ettirmesi gerekir
ken, bu esaslardan uzaklaşılarak kiracılık ve or-
takılık ve ortakçılık dışımda toprağını, köyde 
bulunmadan bir ek gelir gayesiyle işletenle
ri himaye eden hükümleri ihtiva etmiş olma
sından ; ömrünü köyde geçirmeye, çiftçilik yap
maya, kaderini toprağa, gelirini hava şartları
na bağlamış olan Türk köylüsüne reva görü
len bu işlemi yerinde bulmadığımızdan; 
i İBıı hükümleri taşımış olmasıı karşısında, 

müstehak olduğu toprağın Türk köylüsünün 
kendisinden esirgendiği sonucuna vardığımız
dan, 

Bu tasarının karşısına çıkmayı zarurî sayı
yoruz. 

Modern işletme ile, toprak reformunun sos
yal ve siyasal amacına ters düşen bir işletme 
türettiği için; bu işletmelere ayrıcalık taşı
yan hükümler getirdiği için; toprak rezervini 
azalttığı için; önemli bir miktarda Türk köylü 
ailesini topraktan mahrum edeceği için bu ta
sarıya karşı olmak zaruretini duyuyoruz. 

ıBelki de bu modern işletme uygulanmasın
dan, işe yarar topraklar sahipleri elinde ka
lacağı, işe yaramayan topraklar kamulaştırı-
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larak dağıtılacağı, bu suretle büyük toprak 
sahipleri himaye edilmiş, topraklar, toprak
sızlardan önemli bir şekilde esirgenmiş ola
cağı için bu tasarının karısında bulunmayı, 
Türk köylüsünden yana olmanın zorunluğu sa
yıyoruz. 

iSulu arazi tarifi yapılarak, «Devlet tara
fından sul an ursa sulu sayılır, şahıs tarafından 
sulanırsa kuru sayılır;» hükmü gibi hüküm
ler getirilerek toprak rezervini azaltan, Türk 
köylüsüne bir miktar dahi toprak verilme
sini esirgeyen hükme itibar gösterip bunu ta
sarı içine aldığı için bu şekildeki Toprak ve 
Tarım reformu tasırısıımı Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak karşısında olmayı vazife sayı
yoruz. 

Kamulaştırmanın genişliğini, topraksızlar 
ve yeteri kadar toprağı olmayanlar aleyhine 
bir ölü içinde tutan hükümleri, ihtiva ettiği 
için Toprak ve Tarım reformu tasarısının kar
şısında olmayı Cumhuriyet Halk Partisi, hak
larınım savunuculuğunu yaptığı Türk köylü 
ve çiftçisinin yararına görmektedir. 

Kamulaştırma karşılığını yeni ölçülere bağ
lamak suretiyle reformun mahiyetini yükselten 
ve bu suretle Türk köylü ve çiftçisinin topra
ğa kavuşma süresini uzatan; uzun yıllar ken
di kaderine terkedilmiş köylü çiftçinin hak
larının korunmasına matuf: hükümler bulun
madığını gördüğümüz için, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu reform tasarlısının karşısın
da olmayı görev sayıyoruz. 

Tarım Kooperatiflerinde müdürlerin tâ
yinini Devlete bırakmak suretiyle siyasî bas
kı unsuru yapmaya giden yolları açık bırak
tı ğn ve ağanın baskısından kurtarmak istediği
miz köylüyü Devletin siyasal baskısı ile karşı 
karşıya getirmek istemediğimiz için, bu hük
mü ihtiva eden kanun tasarısına karşı çık
mayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak zorunlu 
sayıyoruz. 

Hükümet, kendi tespit ettiği ilkelerle top
rak reformu mahkemelerini kuracağını ilân 
ettikten sonra bu görüşünden vazgeçip, bu gö
revi tapulama mahkemelerine vermek suretiy
le ihtisasın, bir diğer ihtisas elinde dahi hük
münü icra edeceği gibi sakim ve mantığa ay- | 
kırı düşen bir hükme yer vermiş olduğu için, I 
bu tasarıyı Cumhuriyet Halk Partisi olarak uy- J 
gun görmüyoruz. j 

9 . 5 . 1973 0 : 1 

Halkın yararına, toprakta çalışanların ya
rarına, köylünün ve çiftçinin yararına görme
diğimiz bu kanun tasarısına kırmızı oy verme
yi görev saydığınıiızı arz eder, saygılar suna
rını. (Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 
•«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAX —• Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?... Yok. Kupalar kaldırılsın. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Sayın Yıldız, buyurunuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA SALİH YI1LD1Z 
(Van) —• Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri ; 

Görüşmekte olduğumuz Toprak ve Tarım 
Reformu kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Millet Meclisi Grubunun görüş
lerini arz etmeye çalışacağım. 

Hemen belirtmek isterim ki, kanun tasarı
sının tümü üzerinde görüştüğümüze göre mad
delerin detaylarına inecek değilim. Esasen ve 
şahsan inandığını müzakere usulü de budur. 
Bir tasarının tümü üzerinde görüşülürken, o 
tasarıda bulunan bütün maddelerin detayları
na inilmesi halinde, artık, bir mânada mad
delerin müzakeresi mânâsız ve mesnetsiz kal
maktadır. Binaenaleyh,, maddelerin müzakere
sine sıra geldiğinde gerekli görüşlerimizi o 
zaman arz etmek üzere kıymetli zamanlarınızı 
israf etmek istemediğimi peşinen belirtmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Anayasa
mızın Toprak Reformu ile ilgili hükümlerini 
hatırlatmakla sözlerime başlamak istiyorum. 
Zira bu tasarı, Anayasamızda yer alaiı hüküm
ler gereğince ve o âmi^hükümlerinin bir icabı 
olarak hazırlanmıştır. 

Anayasamızın toprak mülkiyetine ilişkin 37 
nci maddesi ve onu takibeden 38 ııci maddesi, 
tarımsal üretim ve çiftçinin korunması ile doğ
rudan doğruya ilgili 52 nci maddesi dikkate 
alınmaya değer ve bunları dikkate almaya mec
buruz. 

Bugün Anayasamızda yer alan ve son Ana
yasa değişikliklerinde hiçbir surette, değiş
tirilmesinde lüzum hissetmediğimiz 37 nci mad
de vardır. Bu 37 nci maddenin değiştirilmesi
ni ne bir şahıs, ne de bir parti teklif etmiştir. 

37 nci maddenin koyduğu kural o kadar be
nimsenmiş ve o derece milletin malı olmuştur 
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ki, bunun üzerinde herhangi bir münakaşa aç
mak kimsenin aklına gelmemiş ve isabetli bir 
davranış olmuştur. 

Anayasa Komisyonu, Kurucu Meclis zama
nında bu maddeyi şu şekilde tedvin etmişti: 
«Kanun, toprağın verimli bir surette işletil
mesini sağlamak ve toprak mülkiyetinde sos
yal adaleti gerçekleştirmek amacıyle değişik 
tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre kişilerin 
sahip olacağı toprağın genişliğini tespit ede
bilir.» Ama, ol? nci madde, malûmunuz olduğu 
üzere bu şekilde çıkmamıştır. Kanun, topra
ğın verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak, 
toprak mülkiyetinde sosyal adaleti gerçek
leştirmek amacıyle değişik tanım bölgelerine 
ve çeşitlerine göre kişilerin sahip olduğu top
rağın genişliğini tespit edebilir ve etmekte
dir. 

Ondan sonra bâzı açıklamalar devam edin
ce (O zaman da söylenmişti, şimdi de tekrar 
ediyorum) arz etmiş olduğum izahattan anla
şılacağı üzere, toprak reformu ile tarım refor
mu arasında bir bağlantı görmemek mümkün 
değildir: Toprak reformu tarım reformu tâ
birleri ve sonuçları, beraberlik arz leden hu
suslardır. Toprak reformu, yalnız başına top
rak dağıtmaktan ibaret olmadığına göre, top
rak ve tarım reformu tâbirini kullanmanın, 
şahsan çok yerinde olduğu görüşündeyim. Bu 
hususta birçok değişik görüşler ileri sürüldü
ğü içindir ki, bu "kısa mâruzâtta bulunmaya ih
tiyaç duymuş bulunuyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım; diğer bir nok
taya da temas etmek isterim; mülkiyet hak
kına tahdit koymak, tasarrufunda 'bâzı sınır
lar getirmek, hukuk tarihi boyunca münaka
şa edilegelmiştir. Bu konu bizim memleketimiz 
için de yeni bir konu değildir. Türk Medeni Ka
nununda, mülkiyet hakkımın kullanılmasında 
bâzı sınırlamalar mevcuttur. Anayasamızın 36 
ııcı maddesinin son paragrafı şöyle demekte
dir : «Mülkiyet hakkının kullanılması toplum 
yararına aykırıı olamaz.» Bu madde halen yü
rürlükte olan bir maddedir ve bir ilke getir
miştir; herkesin, mülkiyet hakkını dilediği şe
kilde ve hiçbir sınır tanımadan istimal etmesi, 
bir başka yönden bizatihi çok önem verdiği
miz mülkiyet hakkına ve sahiplerine de yarar 
getirmemektedir, Tasavvur buyurunuz, bir 
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kimse mülkiyet hakkını o şekilde sınırsız -kul
lanır. ki, bu sınırsız tasarruftan bizatihi, kom
şusu bulunan diğer mülk sahibi rahatsız ola
bilir. Rahatsızlığın ötesinde, kendi mülkiyet 
hakkını istediği gibi kullanmak imkânlarını 
kaybedebilir. Binaenaleyh, dünyanın her yerin
de olduğu gibi, mülkiyet hakkına tarih bo
yunca bâzı tahditler, tasarrufta bâzı sınırla
malar konmuştur ve konmaktadır. 

Kurucu Meclis zabıtlarında görıııüşsünüz-
dür, kollektivist İktisadî görüşlerle değil, bir 
hürriyetçi görüş ile 37 nci maddenin hazırlan
dığı bu maddenin gerekçesinde açıkça yer al
maktadır. 

Şimdi de, tasarı üzerinde başka hususla
ra temas edeceğim; hatalı bir adıımla bu ha
yatî sektöre, tarım sektörüne zarar verileJbi-
lir; başarılı adımlarla sıhhatli bir temel atı
labilir. Keza, hatalı bir adımla reform fikri 
zedelenebilir; başarılı davranışlarla reform 
fikri muteber bir mevkide kalabilir ve başka 
alanlarda yapılması gerekli reformlar için 
Türkiye'de siyasî kuvvetin, umumî efkârın 
ilgisi ve şevki kırılmamış, bilâkis artmış olur. 

En iyi şekilde gerek leş m esi şart olan bu 
reform bir hayli gecikmiştir. 19'Bl'den bu ya
na birkaç defa, önemli fırsatların kaçırıldı
ğı inancındayıız. Bu reform Anayasamızda ve 
millî 'bünyemize uygun bir şekilde, ilmî ger
çeklerle çatışmayacak bir yönde sonuca ulaş-
trrıİmalıdır. Keza, bu reform' tasarısı ilmî ger
çeklere uygun şekilde kanunlaşmalı ve tat
bik edilmeli, edilebilmelidir. Yapılacak olan 
reform kâğıt ürerinde kalacak, işlemez bir 
reform olmamalıdır. 

Hemen ilâve edelim ki, atılacak olan adım
lar Türkiye iktisadî hayatında daha çok re
fah, bilhassa büyük köylü kitlemiz için daha 
çok imkân getirmeli; hatalı kararlarla kıtlığı, 
sefaleti, darlığı yaygın hale getirmemelidir. 
Verim düşürücü birtakım sonuçlar, Türki
ye'de bölüşülecek millî geliri daraltma veya 
artış hızını kesme gibi bir durum doğurmama
lıdır. Bu reform Türkiye'de çok muhtaç oldu
ğumuz sosyal huzuru ve barışı da takviye et
melidir. Huzursuzlukların lokumunu 'ek m e ine
li, bir kargaşalık kaynağı olmamalıdır. Niha
yet, daha fazla adalet getirmek için girişilen 
bir teşcibbüs, hatalı birtakım kararlarla, en 
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çok korunmaya muhtaç olan zümrelere adalet
sizlik götürmemel idir. 

Özellikle, Türkiye'de sosyal adaletten en 
fazla yararlanmaya hak kazanmış olan, en muh
taç durumda olan, en dar gelirli olan ve sayıla
rı pek çok olan küçük işletmelerinin sahiple
rini tedirgin edecek, zarara sokabilecek hü
küm I ar karşısında ilim adamlarımızın) Öteden 
beri gösterdikleri hassasiyet şükran verici ol
muştur. 

Toprak reformu veya toprak ve tarım re
formunda, tarımsal özel mülkiyete dayalı işlet
meciliğin esas alınmış olması memnuniyet ve
ricidir. Bu noktadaki tercihimiz ve Yüce "Mec
lisin kararı Türk Milletine, hiçbir kuşkuya ve 
şüpheye meydan vermeyecek şekilde duyuru I -
•inalı ve anlatılmalıdır. 

•Sayın arkadaşlarım, tarımda kollektivist 
usuller elem verici olmuştur. Bilhassa tarım
da kollektivist usuller iflas etmiştir, tatbik 
edildiği ülkelerde dahi bu usulden geri dönüş
ler olmuştur; fakat uygulama ve iflâs sahasın
da, (Memleketine göre) milyonlarca insan bu 
ıstırabı! bâzankanı ile ve birçok hallerde de gelir 
düşüklüğü, hayat seviyesi düşüklüğü şeklinde 
ödemeye mecbur olmuşlardır. 

Toprağı almteri ile sulayarak, toprağına 
«Bu toprak benimdir ve buradan üretecekle
rim benim olacaktır» gözü ile bakarak, sevgi 
ile bakarak işleyen insanın o topraktan daha 
üstün verim ,elde ettiği; yalnız hür ülkelerin 
teşebbüsleri ile, tecrübeleri ile değil; fakat ken
di sistemlerinin iflası üzerine küçük arazi 
parçalarım özel işletme şeklinde köylülere ve
ren ülkelerin tecrübeleriyle de sabittir. Buna 
Sovyet Rusya'yı misal verebiliriz: Son zaman
larda bâzı küçük işletmeler yaratmak mec
buriyetinde kalmış ve o işletmelerdeki gelir bir 
hayli yükselmiştir. Çünkü oradaki köylü «Ar
tık, bu toprak benimdir» diyebildiği için yük
selmiştir. 

Tasarının, imkân nispetinde bu temel hede
fe varmasını diliyoruz. 

Diğer bir husus olarak, reformun çeşitli 
amaçları vardır. Benden evvel konuşan sayın 
arkadaşım temas ettiler. Şüphesiz ki, iktisadî 
görüşleri bakımından farklı düşünüyoruz ve 
farklı düşünmemiz de normaldir. Ülkelere göre 
ve belki de siyasî temayüllere göre bu amaçla-
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I ra çeşitli ağırlıklar verenler görülmektedir. 
Ancak, bir reformun, bir toprak ve tarım re-

j formunun hem iktisadî, hem sosyal amacı ola
cağını ve bâzı ülkelerde buna, önemli bir «'Siya
sî amaç» unsurunun da. eklendiğini gözden 
uzak tutamayız. Bu son amacın Türkiye'de 
dengeli olarak gözönüııde tutulması lüzumunu 
bir prensip olarak benimsemeliyiz. 

Üç. amacı dengeli olarak bir arada yürüte
mediğimiz takdirde, yani yalnız sosyal amaca 
ağırluk verdiğimiz ve iktisadî amaçtan fedakâr
lık ettiğimiz takdirde hiç şüphesiz, sosyal ama -
ca da ulaşılamaz ve sosyal amaca da hizmet et
miş. sayılanlayız. 

Yerim düşüklüğü, tarımdan sağlanan top
lam gelirin artış hızından beklenenin elde edi
lememesi gibi bir sonuç, sosyal adalet bakı
mından köylümüze götürmek istediğimiz ni
metleri de ortadan kaldırmak, sanayileşme hı
zlımızı kesmek, dış ödeme dengemizdeki açığın 
kapanmasında güçlüklerle karşılaşmak gibi, 
vahim sonuçlar doğurabilir. 

iliç şüphesiz, yalnız siyasî amaca ağırlık 
vermek de düşünülemez. Bunun gibi, yalnız 
ekonomik amaçlı bir reform yapmak ve top
raksız köylünün, ıstırap içinde olan dar gelir
li köylünün sosyal durumunu nazara almadan 
yalnız ekonomik amacı gözönüııde tutmak da 
mümkün değildir. Böyle bir reform da Türki
ye'nin gerçeklerine uymaz. 

O halde, Türkiye'nin şartları içinde; ikti
sadî bakımdan gelişmeye muhtaç ülke olarak, 
ihracatını artırmaya muhtaç ülke olarak, bü
yük sosyal adaletsizliklerin hüküm sürdüğü ve
ya süreceği bir vasat yaratanlayız. Bu itibar
la, bu amaçlara çok dikkatli bir denge verme
ye mecburuz. 

.Mulhterem arkadaşlarım, diğer bir ilke şu
dur: Toprak reformu yaparken durmadan ço
ğalan bir nüfus; artık, genişlemenin sınırına 
varmış bir toprak serveti bâzı yerlerde hattâ 
bu sınırı aşmış, tarım arazisi olmaması gere
ken toprakları dahi sürmeye zorlamıştır. 

Nüfus artışı önemli bir faktördür ve bu fak
törü gözden uzak tutmak asla mümkün değil
dir. 

Türkiye'de kilometrekare başına düşen ve 
tarım arazisinden geçinmeye muhtaç; olan nüfu-

j sun yoğun olduğu hepimizin bildiği bir ger-
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çektir. Türkiye'de tarımla geçinen nüfusun 
oranı % 50'lere, giderek c/c 40'lara düşebilir; 
fakat bu nüfus artışı temposu içinde tarım 
sahasındaki muti Tık nüfus, 25 milyon nüfus, yi
ne bu civarda devam edip gide'bilir, maale
sef, devam edeceğine dair rakamlar mevcut
tur. 

Şu halde, «Türkiye'de bütün bu nüfusu top
raktan geçindirmek imkânına sahibolacağız ve 
bunların hepsine verimli, düzenli aile işletme
leri kuracak kadar toprak vereceğiz gibi bir 
hayale asla kapılmamak ve hele vatandaş kit
lelerinin böyle aşırı hayallere kapılmasına yol 
açacak beyanlara gitmemek zorundayız. «Tür
kiye'de topraksız olan bütün aileleri toprağa 
kavuşturalım» diyen kimselerin dahi buna 
inanmadığına eminim. Şu halde, boş yere ha
yal yaratmak ve köylümüzü, ulaşiilması müm
kün olmayan ve belki de gerekmeyen birtakım 
hayallerle bir huzursuzluğun içine itmenin mâ
nâsı yoktur, bunda memleket yararı yoktur. 
Bu nüfusun önemli bir kısmını, zaman içinde 
artan bir tempo ile sanayi ve hizmetler sektö
rüne çekme gereği, bütün plâncıların, ikti
satçıların, tarımcıların kabul ettiği ve bildiği 
bir gerçektir. Esasen Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımız da bu hususta çok kıymetli hü
kümler getirmekte ve bu husua önem atfetmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir vicdan sa
hibinin kalbul edemeyeceği birtakım adaletsiz
likleri, hiçbir aklın kabul edemeyeceği verim 
düşüklüklerini, millî servet israfını ortadan 
kaldıracak tedbirleri hep birlikte alalım; ama 
bütün Türkiye'yi yerinden oynatacak, huzur
suzluğu her Türk köyüne yayacak birtakım 
tahriklere imkân ternı'eyelim veya bu istikâ
mette hatalı adımlar atmayalım; çabamız bu ol-
•nıalıdır. 

Bugün artık Personel Kanunu adiyle anılan 
tasarının müzakeresini bugün gibi hatırlıyo
rum. O zaman da bâzı sayın arkadaşlar, «Şu 
kanunu aceleye getirmeyelim. Türkiye'nin, Türk 
memurunun başına, ileride düzeltilmesi müm
kün olmayacak ölçüde büyük belâlar açabilir, 
'büyük dertler açabilir» demişlerdi; ama yapıl
dı. Bugün, dikkat buyurunuz, bütün kararna
melerle, bütün teşebbüslerle vte hattâ iyi niyet 
taşıyan çalışmalarla dâhi düzeltmek mümkün 

olamıyor. Çünkü ilk adım hatalı olmuştur, so
nuçları hatalı olmak zorunluğundadır. 

Bu itibarla, yukarıdan beri ve naçizane ka
naat olarak Yüce Meclise arz ettiğimiz husus
ların önemine samimiyetle inanmak durumun
da olduğumuzu ve inandığımızı belirtmek isti
yorum. 

Maddelere geçilince, Komisyondan çıkan 
metnin düzeltilmeye muhtaç gördüğümüz nok
talarını belirteceğiz. Kanaatimizce Hükümetten 
gelen metin üzerinde Komisyonda yapılan de
ğişikliklerin bir kısmı (Hükümetin, de katılma
sından aıılaşıldığıı üzere) faydalı olmuştur; fa
kat Komisyonda yapılan bâzı değişiklikler 
gerçekten, düzeltilmeye muhtaçtır. Toprak re
formundan beklenen faydaları zedelememek 
içi nmâkul bir çizgide buluşmak ve anlaşmak 
gerekecektir. Yüce meclisler tarım ve toprak 
reformunu en iyi şekilde, demokratik rejim 
içinde ve demokratik usullerle başarıya ulaştı
racaktır.' 

Bu inancımı, ifade ederken, şahsımı ve gru
bum adına saygılarımı arz ederim. (C. G. P. sı-
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamaların sonucunu 
arz ediyorum ; 

1978 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı için 22b oy kullanılmış, 220 kabul, 
3 ret, 3 çekinser. 

Böylece, kanun Meclisimizccde kabul edil
miş ve kanuni aşmıştır. 

55'39 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilnnesine, 2 ek ve 1 ge
çici madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı için 226 oy 
kullanılmış, 219 kabul, 4 ret, 3 çekinser. 

Böylece, bu Kanun da Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Yargıtay kanunu tasarısı için 226 oy kulla
nılmış, 222 kabul, 2 ret, 2 çekinser. 

Şu hali ile, bu kanun da Meclisimizce ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Söz sırası, Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Dağdaş'ta, buyurun efendim. 

ALÎ OAVİT OKIAL (Adana) — Sayın Baş
kan, bu kadar hayatî bir mevzu bu kadar az in
sanla nasıl olacak, hatip sıralara mı konuşa
cak 
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BAŞKAN — Sayın Oral, en az benim kadar 
siz de usulü bilirsiniz. Benim yapacağım hiç
bir şey yoktur, işaret buyurulduğu takdirde 
usulü muameleyi ifa etmekle mükellefim. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; 
Konuşmama başlarken hepinizi saygı ile se

lâmlarım. Fakat hemen şunu işaret edeyim ki, 
•Sayın Oral'm işaret ettiği gibi, Türk milleti
nin hayatî bir kanununun, 10 - 15 seneden beri 
sakız edilmiş bir kanununun görüşüldüğü bir 
dönemde sıralarda mevcut milletvekilinin ye
kûnu 6'dır, bir de ben 7, bir de Başkanlık Di
vanı. Bunu da böylece tescil ediyor ve konuş
mama başlıyorum. 

Ümit ediyorum ki, bu işaret ettiğim husu
su değerli Devlet. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, bir dakikanızı 
istirham edeceğim. 

Şu ana kadar zapta tescil edilmiş bir mesele 
bulunmadığı için Başkanlık Divanı olarak ya
pacağını herhangi bir husus yok idi. Fiilen grup 
sözcüsü olarak tespit ve tescil ettirmiş bulun
duğunuz gibi Meclis salonunda halihazırda 6 
kişi mevcut, Komisyonda 2 sayın üye var, Di
van aynı şekilde. 

Bu bakımdan, lütfederseniz zili çalacağım. 
içeride gerekli çoğunluğun bulunmadığına ka
naat getirdiğim takdirde bunu bir usulü mua
mele olarak kabul edeceğim ve ona göre ha
reket edeceğim, lütuflarmızı rica edeceğim 
efendim. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Toprak Reformu gibi mühim 
bir tasarının görüşülebilmesi için gerekli çoğun
luğun bulunmadığı " Başkanlık tarafından da 
müşahede edilmiş bulunduğuna göre; 

Birleşimi, 10 Mayıs 1973 Perşembe günü 
saat 15.00'de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapamma saıaıtd : 19.20 
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1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işarertM cetvel d!e ıdepşiklk yapıümıası foalkfcıınjda (kamun *asan-
ısınıa varilen toyların ısomıuıcu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddeaenler 

Çekinserler 
Oya katılmıy anlar 

Açıfe üyelikler 

450 
326 
220 

3 
3 

210 
14 

('Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uisılu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcı oğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdül kerim Bay azıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Uluisoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 

[Kabul 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cesngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nalı it Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Ze'ki Altunbaş 
Oihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
M'öhmet Erıgül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

edenler] 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen' 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Nponıettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
N"afiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilhama Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayretten Hanairası 
Ali Rıza Spr»tıo§Tu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Ha«jan (Vtinkaya 
Sadık Pprinppk 

ERZURUM 
^nbnhattin Araş 
Rıf ki Danışman 

Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket AsbuzoğTn 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin binmez 

GAZİANTEP 
Şinasi ÇolakoR-lu, 
Ali İhsan Göğüs 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütf i Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ak gün SiMvrili 
İsmail Hakkı Tekine! 
Naime îkfbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhamettün Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âld Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergusn 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâimdi Şahimoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni K'avurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Âdil Yaşa 
SİVAS 

Tevfik Koraltan 
TEKİRDAĞ 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
N'ecmottin Cevheri 
Bahrri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Demgâız 

VAN 
Fuat Türkoğltı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

[Reddeden] 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
AJi Rıza GülMoğlu 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Küf neyi (I.) 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(D 

ANTALYA 
Hıaisam Akçaiııoğltı (1.) 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
(Bgk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALDTEStR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
(D 
Abidin lınan Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çaııga 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ali Nalki Uluısoy (1.) 

DENİZLİ 
Sami Arslam 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eği'lli (1.) 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Baliğin 
Ramm öhıisli 

Selçuk Ervendi 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen (1.) 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğiu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Alıi Yılmaz (t.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (I.) 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (I.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan / 

Şükrü Akkan (I.) 
Muzaffer Fazlı Armç 
(D 
M. Hulusi Çakfr 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasi Osm a 
Kemal Önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin (I.) 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Şeydin eyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
(i.) 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet, Yüceler (İ.) 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Necmettin Erhalkan 
Mustafa Kubilay İmer 
I. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (1.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (Bşk. V.) 
Mustafa Kaftan 
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.: MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfı Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli (t.) 
İzzet Oktay (I.Â.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu (İ.) 
Kasım Eımre 

ORDU 
Ata Bodur 

Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
EmolAkçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattiln Onan (1.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova (1.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birdncioğlr 

Ahmet Şener 
Ali Rza Uzuraer ((B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
öelâl Ahmıet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahm^t Güner 
Caihit Karakaş 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 
1 
1 
1 

14 
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5539 ısayıH Karacıları Genel Müldürlüfü KuntfiJLş v© O'öiıtevîler'i (hiaikJkıxudıaikl Kamumun /bâzı mad-
döTıerliıuin ıdeğ%tiriikııjeısiwe <v« ffoâa ımaddtetoiııfoı Mtalmiaısıaıa dair kamın ta®ansına verilim oy-

Harıaı sonucu 

üye sayısı : 450 
Oy verenler • 226 

Kabul edenler : 2,19 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayandar : 2110 

Açık üyelikler : 14 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Meihmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASY4 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygını 
Hüseyin Balan 
Sunan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Tofeer 

Ş e r a i t i n Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Uengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Fikret Turîıangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Gihat Bilgehan 
Mevlüt Yıhmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Erıgül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilham i Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZTĞ 
Hayrettin Hanagası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Rıfkı Danışman 
Naci Gacııroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsnuet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacagebir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğln 
Ali İhsan Göğüs 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
t.Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demire] 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman Özer 
îlhami Sancar 
Akgün SiMvrili 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tok göz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Baikşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NalM Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

KARS 
îsmail Hakkı Alaoa-
Kemal G-üven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzu'llah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş. 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
ihsan Kaibadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Er%ek 
Mesut Erez 
ti han Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
î-tmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Erttığrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 

Kâmil Şahin oğlu 
MARDİN 

Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğln 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdiıl Yaşa 

SİVAS 
Tevfik Koraltaın 

TEKİRDAĞ 
Orha<n öztrak 

TOKAT 
Ismât Hilmi Balcı 
Ismıail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Ka&ova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
S.^Iâhattin Güven 
C^vat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELt 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Baıhri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Fuat Türkofflu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ismatil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlv 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 
KARS 

Turgut Artaç 
ORDU 

Memduh Ekşi 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

[Çekinserhr] 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

KONYA 
Baıhri Dağdag 
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MANÎSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nh 
AliDöğerli (t.) 
izzet Oktay ( t Â.) 

MUŞ 
Ninı'et Ağaoğlu (1.) 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

* 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
SelâJhattiın Oran (1.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Açık üy 
Ağrı 1 

Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirnt 1 
Elâzığ 2 
Hatay 1 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akcxva (1.) 
Vahit Bozath 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğhı 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğln 
Muştala Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
I Mehmet Arslantürk 
| Alımet İhsan Biıincioğlı 

elikler] 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

_ 
Yekûn 14 

1 Ahmet Şener 
Ali Rıza Üzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Kara/kaş 

a 

»•-« 
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Yargıtay kanunu tasarısının açüc oylamaJsımJa Verilen fayların sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı : 450 
Oy verenler .: 226 

Kabul edenler : 222 
Reddedenler : 1 

ÇcMnserler : 2 
Oya katılmayanlar : 210 

Açık üyelikler : 14 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
4hmet Topaloğlu 
Etüsaoıettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekî Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haradi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkcrim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Simin Bosna 
Musa Kâzını Coşkun 
Orhan Eren-
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 

[Kabul 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Congizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
i>mer Eken 

ARTVİN 
Muatafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKEStR 
Salih Zeki Altunbaş 
GLhat Bilgelhan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop ' 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım, önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayaan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Neomettdn Gönenç 
Sabahattin Saveı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğiu 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan; Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mulıittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref-Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silavrili 
İsmail Hakkı TeHrinel 
Naime İkbal Toikgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİE 
Mustafa Akan 
Burharaettdn Asufcay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Enbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Altça 

Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

. TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattiaı Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Fuat Türkoğhr 
Mehmet Salih Yılduz 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Hassan Değer 
ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 

[Çekinserler] 
ÇORUM 

İhsan Tombug 
KONYA 

Bahri Dağdag 
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[Oya katılmayanlar'] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rızıa Güllüoğlu 
Emir H. Postaeı 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kuıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARA HİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Küf reıvti (1.) 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 

İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
V erhat Nuri Yıldırım 
(D 

ANTALYA 
Haısaln Akçalıoğlu (t.) 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Raf et Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü .Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 
Osunan Tan 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
(1.) 
Abidin İn a t\ Gaydalı 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURS^ 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
ErtusTul Mat 
İbrahim ökteım ' 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Beh&at Eğili (1.) 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Hasam GinislÜ 
Selçuk Erverdjl 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İznıen (1.) 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz (1.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (t.) 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) (1.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Uliker 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkaıı (1.) 
Muzaffer Fazlı Arınç 
(D 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Kara gözo ğl u 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osmaın Yeltekin (t.) 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
MeHımet Yifceler (1.) 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Necmettin Enbafcan 
Mustafa Kubilay Imer 
I. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (1.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (Bşk. V.) 
Mustafa Kaftan 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
AliDöğerli (İ.) 
İzzet Oktay (1. Â.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu (1.) 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZf] 
ErolAkçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Ku-mbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M.- Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar A kal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı (B.) 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran (1.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

[Açık üy 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 
Hatay 1 

SİVAS 
Enver Akova (1.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Cınac 

• * 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Kitrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

elikler] 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 14 

1 TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 

Mehmet Ali Göklü 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Abdullah Baştürk < 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 

\>m<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

106 NCI BİKLEŞİM 
9 . 5 . İ973 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanmdaki açık üyelik

lere seçim. 
2. —• Daimî Komisyonlardaki açık üyelikle

re seçim. 
3. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/81) 

4. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit -etrndk maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

5. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
'8/8) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
f8 / l l ) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
vollarmı bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi" uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu. 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



14. — Bursa Milletvekili Sadrettin Gan
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkatı'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

İG. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
mergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 

sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
mergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

22. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»' yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tanihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadı y-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi u y a r ı 
ca bir genel görüşme açılmasına daıir önergesi 
(8/17) 



28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 
88 nci maddesi uyarınca biı genel görüşme açil-
masma dair önergesi (8/18) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tat'Lîk 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasamu 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını bağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 xıoi maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci madutsı 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatnik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına duir 
önergesi (8/23)' 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayt^a-
ııın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara/..n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddtsi 
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uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleıin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarîanmasvvle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul,1uğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarn-ca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açıl masına dîıir 
önergesi (10/41) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiı* önergesi (10/43) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddisi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit etoek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biı an 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılın;-sı
na dair önergesi (10/46) 



— 4 — 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu iktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmam ma ohir 
önergesi (10/48) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacı.vle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Me< üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla -mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikası.-im olım-
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair .öner
gesi (10/51.) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için abnat ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu te;-pit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) ' v 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle almması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zengini estirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. '10/55) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nım, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

58. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır-
oası açılmasına dair önergesi. (10/62) 

60. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle soranlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

61. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğim 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

63. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

• 64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün , 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

68. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek anıa-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme' açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-

65. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

66. — içel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

77. —- Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Musafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit- etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad> 
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
eıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

87. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
eıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolöjik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

98. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

100. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi belen
ime düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» mn kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 uci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 
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103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasalın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

104. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkan vekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi. Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

111. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

112. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

113. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

114. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (S/51) 

115. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

116. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

117. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

" 118. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

119. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

120. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

121. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

122. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

123. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit' etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasma dair önergesi. 
(10/107) 

125. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

126. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, ta-şıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

127. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

128. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbîrleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis - Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

129. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'-
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

130. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

131. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

132. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini 
zamanında yapmalarını temin etmek maksadıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/56) 

133. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ar
sa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu önle
mek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Ana
yasanın 88 n d maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/116) 



— 10 — 

134. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, köylü 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek v e kredi imkânının sağlanması bakımın
dan gerekli tedbirleri almak maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/57) 

135. — Konya milletvekilleri Necati Kalaycı-
oğlu ile Özer ölçmen'in, haşhaş ekiminin yasak
lanması sonucu köylülerimizin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/58)' 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1973 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçıe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/829; C. Senatosu: 1/194) (M. Mecli
si S. Sayısı : 878; C. Senatosu S. Sayısı : 255) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1973) 

X 2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair ıkanun tasarısı ve İçişLeri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. iu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (ıS. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tadhi : 7 . 4 . 1973) 

X 3. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

JI 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) •' 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra

cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcı oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 
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12. — Konya Milletvekili Vefa Taııır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdıırrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
•m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 

büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üeret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

.27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesdnde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasma para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair imar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
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Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
caın'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve. 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (fi/110"! 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına'dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka 
nmdan sözlü sorusu (6/111) 

39. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve.Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yaıı yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu.(6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nııı, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
ivşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
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Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili trfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabu Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllannda pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz-
iü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan ileri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. II Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy iş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
i^nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yur3unun basılma olayına dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgild beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. -— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Ne\v - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basmda çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu**an 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — istanbul Milletvekili ibrahim Abak' 
in, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
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yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç/m, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in. 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydanı gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/1S1) 

93. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
tn, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Tu:-yut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel'Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 
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102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
karımdan sözlü sorusu (G/193) 

103. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'ııun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticat-et Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (G/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

.106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar

deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesini» düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsm dö
vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nin, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213) 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin halkkmda yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi Işgüzar'ın, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı-
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 
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124. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm., 
Bursa - Uludağ'daki malili park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217). 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyad. Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topalöğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Erginin ; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliyo Bakanlığı Voreri daim
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavnk ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/2301 

138. — Sinop Milletvel'aü Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal inönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlû'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
jğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'ın, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 
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147. — İstanbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 .. 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 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 içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — 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 (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul 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 
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4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'rn, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun telklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtmıa tarihle
ri : 10 . 7 .1972 ve 1 . 2 .1972) 

8. — C. Senatosu îstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eık ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei 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) 

12. — 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 etk) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — 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 

| İçişleri komisyonları raporları (2/532) (!S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraıtlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'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) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — 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) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidaıılı' 
nııı, 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 



— İ d -

ek) (Dağıitma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
vo 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, ' 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet Özhey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 3-68'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm ' cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — 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) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılrnm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/3S8) (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 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattİn Hak
kı Esatoğlıı ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — 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) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim' Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) • 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — 1933 doğumlu Hamclioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
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raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 .. 1972) 

35. — 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) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özeil'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtana tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 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 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Haıtice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğhı'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) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, 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) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk^in, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

43. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtla Ali Osmam-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
B:aşkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişıükMğe 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'ıe 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
H5ı9(6'ya ek) (Dağıtana tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

44. — 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. Bayisi : 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) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
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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 AtaöVün, 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. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ger üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

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

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma 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. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lü 
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-î maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
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üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt-
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1 .12 . 1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14.. 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve 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 haıkkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve 'Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) . 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özean'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

' 20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan tor^lanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa, Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 3'cr üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 
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24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhan et
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 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet 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'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
UyUkören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
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 «k) (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 ' d e 
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 
Abidîn Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l 'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15.6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Gi'lt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
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Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus 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'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (IS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir MilDeltivekili Şükrü Akkan ve 203 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonılarından 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 îşgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi 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-
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rılmasma dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S, Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Mllletvelkiili Şükrü Akkan'un, 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 îsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vaitanî 
hizmet tertibinden aylık ıbağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
(raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhurdıyertli Hüiküanıetii ille 
Hölamda Krallık Hükümeti aflaSHfldia Hava Ulaş

tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kamun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) OS. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 6 mel 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/608) (S. 'Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri v« 
Plân komisyonları raporları (1/096) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepte Emekli Sübayevleri 
35 'blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Baihri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
llhami Ertem'in, Tanm Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy işleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/1569, 
2/690) ('S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 .1973) 

X 63. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra-
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pofları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 64. — 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 65. — 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. İu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da. 
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

(Millet Meclisi 106 ncı Birleşim) 
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Bahri Dağdaş'ın, Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklifleri ve Anayasa, 
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Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1408/3745 

MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca (hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı (Bakanlar Kurulunca 
16 . 4 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Toprak ve Tarım Reformu kanunu ttasarısı» ve gerekçesi 
ile «M cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL GEREKÇESİ 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, T. C. Anayasanın öngördüğü doğrultuda bütün gücünü 

Anayasadan alan bir kanun olarak hazırlanmıştır. 
Bu niteliği ile Toprak ve Tarım Reformu Kanunu; ağırlıkları bölgelere göre değişen, ekono

mik, sosyal ve siyasal olmak üzere üç. anaamacm gerçekleştirilmesini hedef almaktadır. 
Ekonomik yönden; toprağın verimli olarak işletilmesi, tarımsal bünyenin iyileştirilmesi, üre

timin artırılması ve değerlendirilmesi esas alınmıştır. 
Sosyal amaç, toprak mülkiyet dağılımını ve tasarruf şeklini yeniden sosyal adalet ilkelerine 

göre düzenlemek, istihdam olanakları yaratmak ve mülk güvenliğini sağlamaktır. 
Bu amaçlarla, tarımla uğraşanların insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine ulaştı

rılması öngörülmektedir. 
Siyasal amaç; XX nei yüzyıl gereklerine uymayan çağdışı kalıntılara son vererek, Anayasanın 

öngördüğü hakları özgürce kullanmayı kasıtlayan engelleri ortadan kaldırmaktır. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununda ayrıca; arazinin mülkiyet, tasarruf ve yararlanma düzen

sizliklerinden doğan uyaşmazlıklarm giderilmesi gibi hukukî daha ileri bir üretim metot ve tenk-
niklerinin kullanılmasını sağlamak gibi teknik amaçlara da yeterince yer verilmiştir. 

Kanunun hazırlanmasında, içte ve dışta bugüne kadar bu alanda yapılmış olan çalışmalar, 
bilimsel araştınmalar ve uzun bir uygulama devresinin tecrübelerinden > de yararlanılarak, tarım 
kesiminin birikmiş sorunlarına memleket gerçeklerine en uygun çözüm yolları getirilmesine çalışıl
mıştır. 

Kanunun hazırlanmasında, Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler kanun tasarısının Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda benimsenen esaslarından da faydalanılmıştır. 
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Toprak ve Tarım Reformu Kanununun başlıca ilkelerini şöylece belirtmek mümkündür : 

1. Türkiye'de Toprak ve Tarım Reformunun bölge bölge uygulanması öngörülmektedir. Böl
geler bir veya birkaç köyü içine alabileceği gibi bir ilçe veya ili yada birkaç ili kapsayabilecektir. 

2. Kanun, Toprak ve Tarım'Reformunun uygulanmadığı bölgelerde de zorunlu ve yararlı düzen
lemeleri yapma olanaklarını getirmektedir. 

3. Toprağın, sahibi tarafından islenmesi veya işletilmesi anailke olarak benimsenmiştir. Bunun 
doğal bir sonucu olarak, Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde Kanunun zor durum saydığı hal
ler dışında, ortakçılık ve kiracılıkla arazi işletilmesi kesin olarak yasaklanmaktadır. 

4. Tarım arazilerinin'verimli olarak işlenmesi veya işletilmesi, snailke olarak benimsenmiştir. 
Bu maksatla kanunda toprağın verimli olarak işlenmesi veya işletilmesine ilişkin kriterler geti

rilmiştir. 
5. Verimli olarak işlenen veya işletilen arazilerde de yurt gerçeklerinin zorlanması karşısında, 

bilim esaslarına sadık kalmak şartı ile bir çiftçi ailesine bırakılabilecek arazi miktarı sınırlandı
rılmıştır. 

Bu sınırlamada iklim ve arazi özelliklerine ve memleket şartlarına uygun olarak geliştirilen 
yepyeni bir metottan yararlanılmıştır. 

6. Kamulaştırma karşılıklarının toprak rantı göz önünde tutularak saptanması; rantın ise ara
zi vergi değerini geçmemek üzere iklim bölgesi, arazi kullanma şekli, sulama olanakları, ıslah du
rumu ve arazi kullanma kabiliyet sınıflan gibi teknik faktörlerle ulaştırma ve pazarlama gibi 
ekonomik etkenlere göre hesaplanması öngörülmektedir. 

Toprağını doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamı kamulaştırılması halinde ka
mulaştırma bedelinin 150 000 lirasının küçük çiftçiye ise kamulaştırma bedelinin tamamını peşin 
ödenmesi esası kaibul edilmiştir. Bunun dışında kamulaştırma bedellerine ait ilk taksidin peşin 
ödenmesi ve geriye kalanın borç senedi veya hisse senedine bağlanması Öngörülmüştür. 

Arazi sahibi kamulaştırma karşılığının tamamını hisse senedi olarak almak isterse, kendisine 
% 8 temettü garantili hisse senetleri verilmek suretiyle kamulaştırma bedellerinin yatırımlara 
yöneltilmesi teşvik edilmektedir. 

7. Hiç toprağı olmıyan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçi ailelerinin topraklandırmasın
da, yeter gelir sağlanması ilkesi kabul edilmiştir. Bunun için iklim ve arazi özellikleri göz önünde 
bulundurularak tesbit edilecek işletme tiplerinden, 5 nüfuslu bir aile için, 1971 yılı toptan eşya 
fiyatları indeksine göre yılda 15 000 Tl. lık zirai gelir sağlıyacak tarımsal işletmeler meydana ge
tirilmesi öngörülmüştür. 

8. Türkiye'de topraklandırılacak çiftçi aile sayısının çok, arazi kaynaklarının ise sınırlı ol
ması nedeni ile, yeter gelir sağlamada yoğun kredi uygulanması öngörülerek entansitenin artırıl
ması özellikle göz önünde bulundurulmuştur. 

9. Meydana getirilen aile işletmelerinin bütünlüğünün korunması ve ufalanarak parçalanma
larının önlenmesi bakımından gerekli hukukî tedbirlere yer verilmiştir. 

10. Toprak - insan ilişkilerinin, kaynaklarla ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bir plâna 
dayalı program ve projeler halinde düzenlenmesi, <bu düzenleme sonunda nüfus kabul edebilecek 
bölgelere, diğer bölgelerden nüfus aktarılması öngörülmüştür. 

Bu suretle, ortaya çıkan tarımsal yerleşim sorununa da bir çözüm şekli düşünülmüştür. 
11. Bu düzenlemelere rağmen, tarım kesiminde tutulamıyacağı tesbit edilen nüfusun tarım 

dışı sektörlere aktarılması çarelerine de kanunda yer verilmiştir. 
12. Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kooperatifler kurmak suretiyle çiftçinin örgütlen

mesi kabul edilmiştir. Reformun amaca ulaşmasında kooperatifler en etkili araç olarak düşünül
müş, tüketim ihtiyacından işletmelerin girdisine, krediden Devletin karşılıksız yardımına, üretim
den değerlendirme ve pazarlamaya kadar çiftçinin her ihtiyacının kooperatif aracılığı ile karşılan
ması, tek başına çiftçi ailelerinin üstesinden gelemiyecekleri işlerin kooperatif tarafından yapılma
sı öngörülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 
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13. Kanunun öngördüğü biçimdeki tarımsal işletmelerin tekniğe uygun verimli ve rasyonel 
olarak yönetilmesi ve işletilmesi birtakım teknik, yeteneklere ve bilgilere ihtiyaç gösterdiği göz 
önüne alınarak, çiftçinin güçlü bir yayım organizasyonu tarafından işbaşında sürekli şekilde eğitil
mesi, desteklenmesi, sorunlarının yerinde çözülmesi maksadiyle reform örgütünün kırsal alanda 
uzantısı olarak bir köy tarım önderliği kurulması kabul edilmiştir. 

14. Aile "işletmelerinin tekniğe en uygun ve rasyonel işletilmesini sağlamak, su ve toprak kay
naklarından en yüksek derecede faydalanmayı mümkün kılmak, verimin en üstün düzeye çıka
rılması olanaklarını hazırlamak üzere arazi toplulaştırılması bütün gerekleri ile kanunda yer al
mıştır. 

I15J [Kanunda bugün tam bir düzensizlik içinde bulunan kiracılık ve ortakçılık müesseseleri
nin yurt çapında düzenlenmesi öngörülmüştür. 

16. Medenî Kanunumuzun 641 nci maddesinde «menfaati umuma ait malların işletilmesi ve 
kullanılması hakkında ahkâmı mahsusa vaz'olunur» denilmesine rağmen, menfaati umuma ait 
yerlerden olan mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahsis, bakım ve korunması yönünden gerekli 
tedbirlerin alınması zarurî bulunduğu halde bâzı kanunlarla içtihadı birleştirme kararları dışın
da konuyu bütünü ile eıe alan hukukî tedbirler manzumesi bugüne kadar getirilememiştir. 

Bu cihet gözönünde 'bulundurularak, kanunda mera, yaylak ve kışlaklar tüm. sorunları ile 
bir bütün halinde ele alınmış ve yurt çapında bir düzenleme öngörülmüştür. 

17. Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıkların 
uygulamaları engelliyecek ve hızını azaltmıyacak biçimde çözümlenmesi reformun başarıya ulaş
ması bakımından zorunlu bulunduğundan, bu amacı'sağlamak üzere tek yargı sisteminin uygulan
ması zorunlu görülmüştür. 

18. Toprak ve Tarım Reformu Kanununun öngördüğü hizmetlerin istenilen şekil ve zamanda, 
hızla görülmesi, plân ve projelerde öngörülen işlerin eksiksiz yerine getirilebilmesi, hizmetin ge
rektirdiği malî olanakların yaratılmasına bağlıdır. Kanun, bu amacı gerçekleştirebilmek maksa
diyle genel bütçeye her yıl konacak ödenekler, Arazi Vergisi yıllık gelirlerinden ayrılacak % 20 
paylar, kanun gereği borçlandırmalardan ve verilen kredi taksit ve faizlerinden doğan geri ödeme
ler, dış yardımlar ve benzeri kaynaklarla beslenen güçlü bir oto - finasman müessese yaratılma
sını öngörmüş ve bir «Toprak ve tarım reformu fonu» kurulması kabul edilmiştir. Bu fon saye
sinde, kanunla öngörülen harcamaların ve kredilendirmelerin her türlü yavaşlatıcı faktörlerden 
kurtarılarak zamanında, süratle ve etkili bir şekilde yapılması olanağı yaratılmıştır. 

19. Reform dolayısı ile topraklandırılacak çiftçilerin üç yıl süre ile aday durumunda kalma
ları kabul edilmiştir. Ancak bu sürenin sonunda başarılı oldukları saptananlara kendilerine tah
sis edilmiş olan arazinin mülkiyetinin devri uygun görülmüştür. 

Bu süre içinde kendilerine arazi tahsis edilen çiftçilere gerekli kredileri temin edebilmeleri 
olanağı sağlanmıştır. Aday çiftçiler ihtiyaçları bulunan krediyi müteselsil kefaletle ala/bilecekler
dir. 

20. Tarım kesiminde suların tarıma tahsisi, kullanma esasları, sulama ücretleri, suların tevzi 
sistemleri gibi hususlar da düzenlemeye muhtaç durumdadır. Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
sulama suyu ile ilgili sorunları çıkarılacak bir yönetmelikle çözümleme esasını getirmektedir. 

Yukarda çok genel olarak belirtilen amaç ve anailkelere uygun biçimde hazırlanan Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununda ele alman konular onyedi bölümde toplanmış kanun maddelerine el
den geldiğince açıklık verilmeye çalışılmıştır. 

Ancak, Toprak ve Tarım Reformu kapsamına giren konuların çok yönlü ve çeşitli oluşu, bâzı 
bölümlerin ayrı bir kanun olabilecek önem ve hacımda bulunuşu gibi nedenlerle kanun maddeleri 
içinde yer verilemiyen ayrıntıların yönetmeliklerle düzenlenmesi cihetine gidilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 
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TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUN TASARISI MADfDE EK GEREKÇELERİ 

BlSRİNOt BöL-ÜM 
TANIM, AMAÇ VE KAVRAMLAR 

Madıde 1. — Tanımı : 
Çeşitli anlamlarda kullanılan toprak ve tarım reformunun, bu kanun açısından bir tanımı ve

rilmiştir. 
Bu tanını, Anayasanın 37 nci maddesinin «Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek

leştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amacıyle gere
ken tedbirleri alır» hükmüne uygun düşmektedir. Gerek toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve gerekse toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak için, günümüzdeki top
rak mülkiyet dağılımının ve toprak işletme şeklinin, sosyal ve iktisadi kalkınma hedeflerine ve ça
balarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu kanunla, toprak işletme şeklinin, işletme ile ilgili mevcut kurumsal yapının, modern işlet
me esaslarına göre yeniden düzenlenmesi tanımı getirilmiştir. Tanımla önerilen düzen, Anayasa
nın 41 nci •maddesinin iktisadî ve sosyal hayat adalete, tamı çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» hükmünden hareket
le elde edilmiştir. 

Madde 2. — Amaç : 
Bu maddede kanunun amaçları tespit edilmiştir . 
Amaç olarak Anayasanın 37, 41 ve 52 nci maddelerinden hareketle toprağın verimli işletilmesi, 

tarımsal üretimin artırılması, " değerlendirilmesinin bir bütün olarak ele alınması ve bunu gerçek
leştirecek bir tarımsal yapmm kurulması hiç topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerinin insanlık 
onuruna kavuşmaları için, topraklandırılmaları, donatılmaları ve örgütlenmeleri öngörülmüştür. 

Ayrıca, tarım kesiminde, toprak mülkiyetindeki dengesizliğin giderilmesi için mülk güvenliği
nin sağlanması, tarımda kiracılık ve ortakçılığın belli bir düzene sokulması, ekonomik bir üretime 
alınmıyaeak şekilde bölünmüş ve dağılmış olan arazinin toplulaştırılması, parçalanma sı m n ön
lenmesi gibi insan ve toprak ilişkilerimin düzenlenmesi amaç olarak getirilmiştir. 

Madde 3. — Tanın arazisi : 
Bu maddede «tarım arazisi» deyiminin, bu kanunun uygulanması bakımından ne anlamda kul

lanıldığı tanımlanmaktadır. Halen üzerinde her türlü tarım yapılan toprak ve mera yaylak ve 
kışlaklar ve tarıma elverişli bulunabilecek topraklarda, bu tanım içine alınarak, tarım arazisi 
tanımlaması en geniş anlamda ele alınmıştır. 

Madde 4. — Çiftçilikle ilgıili (tanımlar : 
Bu kanunun uygulanması bakımından,- çiftçilik ile ilgili tanımlar verilmiştir. Önce «çiftçilik» 

tanımlanmış ve buna uygun olarak «çiftçi», «toprak sahibi çiftçi», «toprak sahibi», «kiracı», «or
takçı» ve «tarım işçisi» tanımlanmıştır. 

Madde 5. — Aile vıe laHe fbaşlkanı : 
Kanunda gerek kamulaştırmada gerekse toprağın işletilmesinde Anayasanın 35 nci maddesi 

ile toplumun temeli olarak kabul edilen aile esas alınmıştır. Tarımsal işletmenin sorumlusunun 
aile başkanı olması, toprağın aile başkanına verilmesi nedenleri ile, bu maddede Toprak Refor
mu Kanununun uygulanması açısından «aile» ve «aile başkanı» deyimlerinin hangi anlamda kul
lanıldığı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada verilen aile tanımına girmemekle beraber, aile 
sayılacak gerçek kişiler belirtilmiştir. Bunlar yalnız yaşıyan, evli olmıyan veya daha önce evli olup 
da, evliliği sona ermiş kişilerdir. Bu kişilerden kendilerine arazi bırakacakların aile sayılabil-
mesi için tam ehliyetli olmaları aranmamış, vesayet altımda bulunan mümeyiz veya mümeyiz olmı-
van kişiler de aile sayılmıştır. 
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Madde 6. — Toprağın işlenmesi ve işletilmesi ile ilgili esaslar : 
Kanunda, kendilerine arazi dağıtılan veya bırakılanların topraklarını verimli bir şekilde işle

me veya işletme esaslarına yer verilmiştir. Bu nedenle, maddede toprağın işleniyor ve işletiliyor 
sayıl abilmesi için aranacak hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. 

Ayrıca, çiftçilik yaparken, çiftçinin topraklarını verimli bir şekilde, toprak veya su ve toprak 
verimliliğinin korunması baikımmdan zorunlu ve olağan tedbirleri alarak işletmesi gerekli görül
müştür. 

Bu esaslara uymıyanlar ile toprağını kanundaki istisnalar saklı kalmak şartiyle kiraya veya 
ortağa verenlerin toprağını işlemiyor veya işletmiyor sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu maddeye ilişkin hususlar ayrıca yönetmelikte belirtilecektir. 
Madde 7. — Tanımısal işletme, küçük işleıtme ve aile işletmesi : 
Kanun, tarımsal işletmelerin kurulması, mevcut işletmelerin bu yönde geliştirilmesini tarımsal 

üretimin artırılmasının bir şartı olarak g-örmekte, bu nedenle «tarımsal işletme» tanımını bilimsel 
bir biçimde vermektedir. 

Kanun, toprağın «aile işletmeleri» şeklinde işletilmesi ve toprak mülkiyetinin, belli bir büyük
lükten aşağı bölünmemesini esas almakta, buna göre, «aile işletmesi» ve «küçük işletme» tanımları
nı vermektedir. Buna bağlı olarak «küçük çiftçi» tanımı da açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 8. — Sulu arazi ve buru arazi : 
Topraktan elde edilecek gelir yönünden, toprağın sulu veya kuru olması büyük önem taşımak

tadır. Kanunda, kamulaştırılaeak bırakılacak arazi ile dağıtılacak arazinin sulu ve kuru olmasına 
göre miktarlarının değişeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle «sulu arazi» nin tanımı verilmiş, sulu 
arazi dışındaki arazi «kuru arazi» olarak kabul edilmiştir. 

Kanunda verilen bu tanıma uygun olarak, toprağın, kuru veya sulu arazi olduğu, toprak ve ta
rım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak ve tarım refor
mu bölgeleri dışında, Köy İşleri Bakanlığının arazinin bulunduğu yerdeki yetkilileri tarafından 
saptanacaktır. 

Madde 0. — Tanımısal yerleşim : 
Bu madde ile; topraklandırılan çiftçilerin göçmen, göçebe ve göçürülenlerin sadece topraklan

dı rılmaları değil, aynı zamanda bunların tarımsal işletme birimleri sahibi haline getirilmelerini, 
bu amacı gerçekleştirecek plânlı ve düzenli bir biçimde yerleştirilmeleri öngörülmektedir. 

Madde 10. — Yüaölçümü : 
Kanunda arazi yüzölçümü olarak «dönüm» kullanılmaktadır. Ülkemizde toprak büyüklükleri

ni belirtmek için kullanılan bu birim, yaklaşık olarak aynı büyüklüğü belirten dekar birimine 
tercih edilmiştir. Ancak dönümün, halk dilinde bazen farklı genişlikte alanı ifade etmesi nedeni 
ile, bu kanun için dönümün 1 000 metrekarelik alanı ifade ettiği açıklığa kavuşturulmuştur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

REFORMA GlRİŞ 

Madde 11. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesinin belirtilmesi : 
Toprak ve Tarım Reformunun ülkenin tümünde biriden başlatılması yerme, plânlı ve program

lı olarak bir veya birden fazla bölgede sırayla uygulanması öngörülmüştür. Bölge, idari mev
zuatımızda tanımlanmadığından, çeşitli alan büyüklüklerini belirten bu deyim bu madde ile sı
nırlandırılmıştır. Buna göre, idari sınırlara değer verilmiş, en küçük birim olarak köy alınmış 
ve bir bölgenin ilçeler ve iller ölçeğinde de tespit edilebileceği kabul edilmiştir. Bir bölge, bir ve
ya birden fazla köyü, ilçeyi, ili kap&ıyabilıeceğd gibi, bu birimlerden karmaşık olarak da sınırlan-
dırıllabdlir. 
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Bölgeyi belirtine yetkisi, uygulamanın Bakanlıklararası ortak bir Hükümet meselesi olduğu 
kabul edilerek Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Ancak, bir bölgenin Toprak ve Tarım Reformu 
bölgesi olarak belirtilmesi için Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığının, öneride bulunması ge
reklidir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesinin bütün yurtdaşlar tarafından bilinmesi zorunlu oklu
ğundan, Bakanlar Kurulu kararının. Resmî Gazetede yayınlanması kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Toprak ve Tarım Reformunun uygulanması : 
Bu maddede, Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtilen alanda yapılacak önçalış-

malar belirtilmıekıtedir. G-erek kamulaştırma gerek toprak dağıtma işlemlerinin yapılabilmesi 
arazi üzerindeki mülkiyet durumunun, arazi büyüklüklerinin, değerlerinin ve kullanma şekillerinin 
kesin olarak tesbitine bağlı bulunmaktadır. Ancak, bunların teshirine yarıyacak harita ve ta
pulama işlemlerinin bütün bölgede tamamlanmasını beklemeden, bu işlemlerin tamamlandığı 
alanlarda reform çalışmalarına geçilebilir. 

Bunlardan ve diğer verilerden yararlanılarak, bu kanunda öngörülen işlemler birbirini ta
mamlayıcı şekilde plânlı ve programlı olarak yürütülecektir. 

Bu maddede ayrıca, Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri ile ilgili etüt, proje ve yatırımların 
kalkınma plânında ve yıllık icra plânı ve programlarında özel bir bölümde belirtilmesine, Top
rak ve Tarım Reformunun sürekliliğini, bütünlüğünü sağlamak ve genel plân içinde diğer alan
larla ilişkisini ortaya koymak amacıyle yer verilmiştir. 

Madde 13. — Duyuru : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde uygulamaya başlandığımın bölge sakinlerine duyurul

ması, çalışmalarda zaman kazanmak ve ilgililerin menfaatlerini korumak, özellikle işlemlerde ha
zır bulunmalarını sağlamak yönlerinden düşünülmüşbür. Duyuru o bölgede, uygun ve alışılmış araç
larla (Hoparlör, tellâl dolaştırmak, davul çalmak gibi) yapılacaktır. Uygulamaya başlandığı böl
genin, il veya ilçe merkezinde varsa, gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirbilen yerde, uygulamaya geçildiği, bölge dışın
daki ilgililere de duyurulması için, duyurunun ay.11 zamanda, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
munca ücretsiz yayınlanması bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Madde 14. — Bildirim verilmesi : 
Toprak Reformu bölgelerinde uygulamanın başarısı, tarım arazisinin hukukî durumunun kesin 

olarak tesbitine bağlıdır. Bu nedenle tarım toprağı ile varsa üzerindeki yapı ve tesislerin nite
likleri ile bu toprak üzerindeki hukukî durumun tasarruf sahipleri tarafından bildirilmesi, bil
dirimlerin belgelere dayandırılmaları- -esası benimsenerek, maddede bu konuda bir düzenleme ge
tirilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesi içinde araziye tasarruf eden gerçek ve tüzel kişiler, yani 
toprak malik veya zilyedleri bildirim vermekle yükümlüdürler. Bildirimde sadece, Toprak ve 
Tarım Reformu bölgesi içinde tasarruflarında ki topraklar değil, reform bölgesi dışındaki tek 
veya toplu şekilde tasarruf edilen (Müştereken veya iştirak halinde) topraklar da gösterilecek
tir. 

Maddede, bildirimin kapsamının kimlerin nerelere bildirim vereceklerinin ve diğer hususların 
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 

Madde 15. — Bildirimlerin incelenmesi : 
Bu maddede bildirimleri incelemeye yetkili merciler saptanmaktadır. 
14 ncü maddede esasları belirtilen bildirimlerin •biçim ve kapsamı ile bildirim verme işlem

lerinin yürütülmesine ve inceleme şekline ilişkin ayrıntıların yönetmelikte gösterileceği kabul 
edilmektedir. 
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Madde 1G. ~ Çiftçi kütükleri : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kendilerine arazi bırakılanlar ile arazi dağıtılanlara 

İni kanamla yüklenen yükümlülüklerin yerine ge.irilmesini ve denetimini sağlamak amaeaylc çift
çilerin «çiftçi kütükleri» ne kaydedilmeleri kabul edilmektedir. Toprak ve Tarım Reformunun gerçek
leşmesinin kanunun gereği gibi uygulanmasına bağlı okluğu, çiftçi kütüklerinin de buna yardım
cı olacağı, açıktır. Bu nedende, çiftçi kütükleri ihdas edilmiş ve düzenlenmesi yöııeıtmeliğe bıra
kılmıştır. 

Madde 17. — Köy sınırları : 
Köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çokluğu, Toprak ve Tarım Reformunun uygulama

sını aksatacağı nedeni ile reform bölgelerinde köy sınırlarına ilişkin uyuşmazlıkların ivedilikle 
çözüme bağlanarak sınırların kesinleşmesi zorunlu bulunmaktadır. Maddede, sınırların tespiti ve 
uyuşmazlıkların, giderilmesi için, kolay işliyen süratli bir usul getirilmektedir. 

Böylece, tespit edilen köy sınırları, Köy Kanunu uyarınca saptanmış sınırların yerine geçer. 

Madde 18. — Temliki tasarrufların durdurulması : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde, mülkiyet durumunun tespiti, dağılacak toprak mik

tarının saptanmasını, arazi varlığının kontrolünü ve kanunda gösterilen diğer işlemleri süra-tle 
yapabilin ek için. arazi üzerindeki temliki tasarrufların durdurulması zorunlu bulunmaktadır. 
Bu durdurma o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağılımı açısından sona enmcsine ka
dar sürer. Ayım takyitler zilyedîiğin devri açısından da gerakli görülmüştür. Yukarda belirti
len süre içinde, arazi, kanunda gösterilen kurumlara ipotek edilebilir. 

Özelliği dolayiKiyle, Devlet sulama şebekesi alanlarındaki araziler üzerinde temliki tasarrufların 
durdurulma süresi, sulamaya geçilineeye kadar sürecektir. Ancak, bu süre on yılı aşamayacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TOPRAK YE TARİM REFORMU MÜSTEŞARLİĞİ EMRİNE GEÇECEK ARAZİ 

Madde 19. — Toprak ve Tarım Müsteşarlığı emrine geçeosk arazi : 
Bu kanun hükümlerine tabi olmak üzere Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 

göçecek topraklar sayılmıştır. Bu topraklar 22 nci maddede belirtilen esaslar içinde başkaca, bir 
işleme başvurmadan müsteşarlık emrine geçecektir. 

Madde 20. —Toprak Reformu Müsteşarlığı emrine geçiş : 
Maddede, 19 ncu madde hükmü gereği Toprak Reformu Müsteşarlığı emrine geçen toprak

ların emre geçiş zamanı ve biçimi tespit edilmektedir. 

Madde 21. — Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi : 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının emrine geçen topraklar üzerinde tasarruf ve tahsis 

yetkisi bu madde ile düzcnlcnımcktedir. Müsteşarlık, emrine geçen toprakları bir kamu hizmeti 
(.-lan toprak reformunun amaçlarının gerçeklesin esi için kullanabilecektir. Bu maksatla toprak
ları topraksız ve yeter toprağı bulunmayan çiftçilere dağıtabileceği gibi, bu kanunda saptanan 
maksatlara da tahsis edebilecektir. Onman sınırları dışın/da bırakılmış yabani meyvelik, funda
lık ve makilik yerleri ile orman tanımına girmeyen, orman içindeki ve ormana komşu topraklar 
orman yetiştirilmek amacı ile Orman Bakanlığı emrine tahsis edilebilecektir. 

Madde 22. — Devlete ait kuruluşlardan yararlanma : 
Bu maddede, çiftçi ailelerinin eğitilmesi, tohumluk, damızlık ve benzeri ihtiyaçlarının karşı

lanması amaeıyle mevcut kuruluşlardan yararlanılabileceği gibi aynı amaçlarla yeni kuruluşların 
yapılabilmesi imkânları tanınmıştır. 
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Madde 23. — Satım ve kiralama . 
Maddede Toprak Reformu Müsteşarlığının,, kural olaraik emrine geçen araziyi bu .kanımla 

saptanan amaçlar dışında kuıllanamıyacağı, özellikle bu araziyi gerçek ve tüzel kişilere satamı-
yacağı, ıkiralayamayacağı ve topraklar üzerinde irtifak hakları Ituramıyacağı esası belirli bir şe
kilde ifade edilmektedir. 

Maddenin (a), (b) ve (e) bendlerinde bu kuralın istisnaları sayılmaktadır. Son fıkrada bu 
istisnai durumların düzenlenmesi Müsteşarlığa bırakılmaktadır. 

Madde 24. — Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağı : 
Maddede Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen topraklar üzerinde zamanaşımı 

ile hak kazanılamıyaeağı esası getirilmektedir. Son fıkra ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar bu yoldan hak kazanma şartlarına sahip zilyedlerin durumunu düzenleyen hükümler saklı 
tutulmuştur. 

Madde 25. — TopraJk değiştirilmesi : 
Maddede; Toprak Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazi ile gerçek ve tüzel kişilerin tapulu 

topraklarından birbiri içinde kalıp anayola geçit yeri bulunmayan veya geçidi yeter genişlikte ol
mayanların uyuşmazlık konusu olan toprak parçalarının ya da kanunun amaçlarına uygun yapı 
ve tesisler yapılabilmesi bakımından Devlet arazisi ile gerçek ve tüzel kişilerin arazilerinin değiş
tirilme olanakları getirilmektedir. İkinci fıkra ile de değiştirme şekli düzenlenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMA 

Madde 26. — Kamulaştınlacak topraklar : 
Maddede toprak reformu bölgelerinde bu kanunda belirti]en maksatlar için kullanılmak üzere 

kamulaştınlacak topraklar tespit edilmektedir. 

Birinci fıkrada kamulaştırmanın tarımsal işletme ile ilgili yapı ve tesisleri de içine alacak şekil
de tüm tarımsal işletmeyi kapsıyacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Son fıkrada tarımsal işletme ile 
ilgili bulunmayan yapı ve tesisler sayılarak, tarımsal işletme kavramı belirli hale getirilmiştir. 

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde toprakları kamulaştınlacak gerçek ve tüzel 
kişiler sayılmış ve bunlara ait topraklar için kamulaştırma sınırı gösterilmiştir. 

(a) bendinde topraklarının tamamı kamulaştınlacak gerçek ve tüzel kişiler sayılmıştır. Devlet 
Üretme Çiftlikleri, Kanunun bu tür kamu işletmelerini daha da çoğaltmak amacına uygun olarak 
hükmün kapsamı dışında bırakılmıştır Ayrıca ikinci fıkrada, bu bentte sayılan gerçek ve tüzel 
kişilerden topraklarının kamulaştırma dışında bırakılması kanun amaçlarına uygun düşenlerin 
topraklarının tamamının veya bir kısmının bu madde hükmü dışında bırakılabilmesi olanağı 
Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. 

(b) bendinde toprak reformu bölgelerindeki ailelerle aile sayılan kişilere ait toprakların 28 
nci maddede gösterilen miktarları aşan kısımlarının kamulaştırılacağı kabul edilmektedir. Kamu
laştırma gerektiğinde bunlara ait reform bölgeleri dışındaki topraklara da yayılabilecektir. 

(c) bendinde, kanunun altıncı maddesinde, kabul edilen, bırakılan ve dağıtılan toprakların işle
tilmesi esaslarına uygun olarak işlenmeyen veya işletilmeyen toprakların bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra tamamının kamulaştırılacağı hükmü yer almaktadır. Böylece bırakılan ve da
ğıtılan toprakların işlenmesi ve işletilmesi müeyyideye bağlanmaktadır. 

(d) bendinde, başka yere yerleştirilen ailelerin iskân kanunlarına göre bırakacakları toprakla
rını tamamının kamulaştırılması kabul edilmektedir. Ayrıca bu ailelere ait tarımsal işletme ile il
gili olmıyan yapı ve tesislerin de kamulaştırılabilmesi, maddenin son fıkrasına eklenen bir istis
na hükmü ile imkân dâhiline sokulmaktadır. 
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Madde 27. — Köy yerlerinin kamulaştırılması: 

Madde, arazi sahibinin tapulu mülkü üzerine yerleşmek suretiyle köy olarak topluluk meydana 
getiren ailelerin yerleşme sorununa çözüm getirmektedir. Bu yerler kanunun 28 rici maddesinde 
gösterilen sınırlara bakılmaksızın kamulaştırılacak ve yerleşmiş ailelere verilecektir. 

Madde 28. — Bırakılacak toprak miktarı: 
Madde, ailelerle aile sayılan kişilere., mülhak ve mazbut vakıflara bırakılacak toprak mikta

rına, daha önceki tasarılardan farklı fakat daha önceki farklı daha gerçekçi bir biçimde sapta
makta, uygulama için kolaylık getirmektedir. Kural olarak her aileye bırakılacak toprak mik
tarı iklim ve arazi özelliklerine göre kuru veya sulu arazide kanunun ekli 1 ve 2 No. lu tablolar
da belirtilen miktarları aşamıyacaktır. 

Ancak, bu miktarlar toprak indeksi belli olan (Yani orta evsaf lı) araziler içkidir. Toprağı fi
ziksel, kimyasal ve topoğrafik özelliklerine göre toprak indeksinin (Yani evsafının) değişmesi 
halinde bu miktarlarda buna paralel olarak azalıp, çoğalabilecektir. Diğer taraftan ikinci fıkrada 
bırakılacak arazinin bir kısmının sulu, bir kısmının kuru olması halinde yapılacak dönüştürme 
işleminin esası getirilmiştir. Beşinci fıkrada ise, kamulaştırılacak arazi miktarının 58 nci maddede 
belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin topraklandırılmasma yetmemesi halinde sahibine bırakı
labileceği esası getirilmiştir. 1 ve 2 No. lu tablolarda bulunmayan ilçelerin, ve toprak evsafının 
ortanın aşağısında veya yukarısında olan arazi miktarlarının tesbiti ile bu maddeye ilişkin diğer 
hususların yönetmelikte belirtilmesinin kabul edilmesi uygulamaya kolaylık sağlayacaktır. 

Madde 29. — Sahibine ait toprakların hesaplanması : 
Bu madde ile sahibine ait toprak miktarının hesaplanmasında gözönünde bulundurulacak diğer 

esaslar saptanmaktadır. Aileye ait her çeşit toprak hesaplamaya dahil edileceği gibi, sadece mâ
lik oldukları tapulu ve tapusuz topraklarla yetinilmiyecek, zilyedliklerinde bulunan tapulu, tapu
suz bütün topraklar toplama katılacaktır. 

Son fıkrada toprak sahibinin iştirak halinde veya müştereken tasarruf ettiği toprakların he
saba dahil edilme biçimi düzenlenmektedir. 

Madde 30. — Müşterek mülkiyette payın 'kamulaştırılması ve toprağın bölüştürülmesi : 
Bu madde ile müşterek mülkiyet payının kamulaştırılması düzenlenmektedir. Toprak üzerinde 

iştirakin sona erdirilmesi, tapu kayıtlarının gerçek mâlikleri göstermesi bakımından gerekli gö
rülmüş ve müşterek mülkiyetin, toprağın parçalanmasını önlemek maksadiyle, zorunlu taksim 
suretiyle sona erdirilmesi yolu tercih edilmiştir. 

ikinci fıkrada müşterek mülkiyet, payının kamulaştırılması halinde, toprak dağıtımını müm
kün kılmak amacı ile, kamulaştırılan paya isabet edecek toprağın bölüştürme suretiyle tümden 
ayrılması esası kabul edilmiştir. Yine aynı amaçla, kamulaştırma dışındaki nedenlerle Hazinenin ik 
tisabettiği müşterek mülkiyet payı içinde bölüştürme yolu öngörülmüştür. 

Madde 31. — iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi : 
Bu maddenin ilk fıkrası, toprak reformu bölgelerinde toprak üzerindeki iştirak halinde mül

kiyet, müşterek mülkiyete dönüştürme yükümü getirmekte ve bunun biçimini saptamaktadır. 

Son fıkrada ise eski hukukumuzdan kalan bir kurumun sona erdirilme biçimi belirtilmektedir. 
Toprağa ve ağaçlara, başka başka kişilerin malik olmaları durumunda, toprak reformu bölgele
rinde toprak sahibi, ağaçları satınalarak mülkiyotini Medenî Kanun hükümlerine uygun bir bi
çimde tümleştire-cektir. Bu durumun sona erdirilmesi, toprakların sahibi tarafından işletilmesi il
kesinin doğal bir sonucu olarak görükrıüştür. 

Madde 32. — Kamulaştırmada toprak seçimi : 
Topraklarından bir kısmı kamulaştırılacak olan arazi sahibi ailelere 28 nci macüdeideki ölçü

leri aşmamak üzere bırakılacak arazi, aile başkanı tarafından maddede belirtilen esaslar dairesin-
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de seçilecektir. Aile başkanı özellikle toplu bir biçimde ve toprak üzerindeki isletme ile ilgili ya
pı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli bir şekilde seçim hakkını kullanacaktır. Seçimde aile 
başkanı, aile üyelerinin haklarını da gözetecek, toprağı bulunan aile üyelerinin her birinin bırakı
lan arazide ide toplam arazideki orana göre, toprak sahibi olmalarını sağlıyacaktır. 

Ma'dldenin ikinci fıkrasınıda seçim hakkının toprak dağıtımının düzenli şekilde yapılmasını ve 
kamulaştırılacak toprakların verimli işletilmesini engelliyecek biçimde kullanılması yasaklanmak
tadır. 

Son fıkrada aile başkanının seçim hakkı şekil bakımından düzenlenmekte, seçim hakkının kul 
lamlmamasma karşı tedbir getirilmektedir. 

Madde 33. — Toprak sahibinin başvurması üzerin© kamulaştırma ve satmalına : 
Toprak sahibinin topraklarının kamulaştırılmasını veya satınalmasmı istiyöbileceği halleri ve 

bunun şartlarını saptayan bu madde genel hükümlere uygun biçimde düzenlenmiştir. Gerçekten 
maddede belirtilen ve tarımsal işletme ile ilgili1 olmıyan taşınmaz mallar dışında, kalan diğer yer
lerden, kamulaştırmaya tabi olmıyanlartlan tek başına yararlanılraaması veya yararlanmanın 
önemli ölçüde azalması halinde, toprak sahibinin zararının önlenmesi gerekli ve zorunludur. Bu 
durumıda, toprak sahibinin belli süre içinde başvurması halinlde, bu tür taşınmazlar da kamulaş-
tırıiacaktır. Bu maddede; ayrıca mülk sahibinin arazisini Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
na satabilmesi olanakları da getirilmektedir. 

Madde 34. — Kamu yaran kararı : 
Maddede bir bölgenin toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilmesinin bu bölgedeki 

topraklarının Anayasal bir kamu hizmeti olan Toprak Reformu hizmetinin görülmesine tahsis 
edilmiş bulunacakları anlamına gelmesi nedeni ile, belirtmenin kamulaştırma için «kamu yararı 
kararı» sayılması öngörülmüştür. 

Madde 35. — Kamulaştırmada karşılık takdir komisyonu : 
Maddede kamulaştırılacak malların karşılığını tesfoit edecek «Karşılık Takdir Komisyonu» nun 

kuruluş biçimi saptanmaktadır. 
Toprak ve Tarım Reformunda aranan süratin sağlanması bakımından karşılık Takdir Komis

yonunun özel sekilide kurulması ve bu komisyonun sürekli olarak görev başında bulunması zorun
ludur. Bu zorunluluk işin gereğinden doğmaktadır. Komisyon teşkilin'de yerli kimselerin de komis
yona katılım ası öngörülmlüş, bunların seçil ememe si halinde seçimin mülkî âmir tarafından yapıl
ması olanağı getirilmiştir. 

iş durumuna göre, bölgede, birden çok karşılık takdir komisyonu kurulabilmesi olanağı tanı
narak, bu tür işlemlerin biran önce tamamlanması yönü sağlanmıştır.^ 

Madde 36. — (Kamulaştırma karşılığının saptanması : 
Maddede «Karşılık Takdir Komisyonu» nun kamulaştırma karşılığını nasıl saptayacağı tesbit 

edilmektedir. 
Kamulaştırma karşılığının toprak rantı esas alınmak suretiyle saptanması kabul edilmiştir. 

Ayrıca toprak rantının nasıl hesaplanacağı, bu hesaplamada hangi verilerin esas alınacağı gös
terilmiştir. Üçüncü fıkrada, Anayasanın 38 nci maddesi hükmüne uygun olarak kamulaştırma kar
şılığının taşınmaz malın sahibinin bildirdiği vergi değerini geçemiyeceği kuralı tekrar ödilmktir. 

Madde 87. — Kamulaştırma kararı : 
Maıdldede kamulaştırma kararını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının vermesi kabul 

edilmiştir. Kamulaştırmanın önhazırlığı bölge- başkanlıklarınca yapılacaktır. Bölge başkanlığı ka
rara esas çalışmalarında emrindeki tüm birimleri şüphesiz kullanacaktır. 

Madde 38. — Kamulaştırma kararının bildirimi : 
Madde ayrıntılı olarak önemi nedeni ile kamulaştırma kararının bildirim ve ilânını düzenle

mektir. 
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Madde 39. — Dâva : 
Maddede kamulaştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa karşı açılacak dâvaların Toprak ve 

Tarım Reformu bölgelerinde teşkil edilecek görevli mahkemelerde çözülmesi esası kabul edil
miştir. 

Madde 40. — Karşılığın ödenmesi : 
Maddede kamulaştırma karşılığının ödenme biçimi saptanmaktadır. Karşılığın yirmi yıl içinde 

taksitle ödenmesi kabul edilmiştir. Toprağı kamulaştırılanın eline geçecek kamulaştırma bedelini 
değerlenidirelbil'mesi amacıyle her bir ta'ksidin 5 000 liradan aşağı olmıyacağı esası benimsenmiş
tir. İkinci fıkrada Anayasanın 38 nci maddesine uygun bir hüküm getirilmiş ve üçüncü fıkrada 
nelerin kamulaştırma karşılı'klarmın peşin ödeneceği tespit edilmiştir. Milletlerarası andlaşmalar 
hükümleri ile, yabancı uyrukluların mallarına ilişkin kamulaştırma bedellerinin ödenmesi biçimi 
önemli görülerek saklı tutulmuş ve yabancı uyruklulara karşılığın mütekabiliyet esaslarına göre 
ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 41. — Borç senetleri : 
Maddede kamulaştırma karşılığı için verilecek borç senetleri ile ilgili esaslar konulmuştur. 

Diğer ülkelerdeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak borç senetlerinin % 4 faizli ve 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması esası benimsenmiş ve konu ile ilgili diğer hu
susların Yönetmelikte belirtilmesi öngörülmüştür. 

Madde 42. — Karşılığın ödenmesinde tanınan kolaylıklar : 
Bu madde ile kamulaştırma karşılığının tamamiyle Bakanlar Kurulunca belirtilecek kamu ya

tırımlarına katılanlara, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf % 8 temettü garantili hisse se
netleri verilmesi esası kabul .edilmiştir. 

Madde 43. — B'orc senetleri ve !hiıs<se senetleri ile ilgili huısuısüar : 
40 - 42 nci maddelerdeki borç senetleri ve hisse senetlerine ilişiklin hususların yö'netım elikle 

düzenıl'eınımesi esaısı kabul eıdilmişltiır. 
Madde 44. — ödeme, el koyma ve tescil : 
Bu maddede kamulaşjtınma işlemii tamamlanan taşınmaz mallara Toprak Reformu Müste

şarlığının el koyma zamanı ve biçimi saptanımdık tadın*. 

Madde 45. — Kamulaştırmamın iptali : 
Maddede kamulaştırma kararana (karşı laıçıila'iı dâvanın kazanılarak kamulaştifrmanın iptal 

edilmesi halinde el konulan toprağın geliverilin esi bilgimi düzenlenmelktedir. Kamulaştırı
lan toprağın geriverillmesıi ancak; toprağın bu kanunun öngördüğü biçimlerde kullaımimaımış ol
ması halinde mümkün olabilecektir. Toprağın dağıtılmış bulunması veya başkaca bir (kamu hiz
metine tahsis 'edilmiş olması hallerinde toprağın geralverilm'e&i olanıağı kaimıyacağmdan, sa
dece kamulaşjtarıma karşılığı peşin ödenerek veya varsa eş değerde (eğer mal sahibi isterse) 
toprak verilerek ihtilâf sonuçlandırıl ac aktır. 

Madde 46. — Toprak ve tanlm reformu bölge si dışında kamulaştırma : 
Bu maddelerde reform bölgeleri dışında kamulaştırma ile ilgili esaslar saptamıııaktadır. 

Reform bölgesi içindeki! bir ailenin kamulaştırmada nerede bulunursa bulunsun tüim arazi
nin hesaba esas alınması nedeniyle, kamulaştırmanın reform bölgeleri dışıma taşması mümkün ola
bilecektir. Bu durumda bölge dışımda kamulaştırılacak toprakların Toprak Reformu Müste-
şarilığ'in/ca tesbit edilmesi üzerine kamulaştırma ile ilgili, bu kanun hükümlerine göre gerekli 
işlemleri taşmımazın bulunduğu Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü il örgütü yapacak 
ve yürütecektir. 

Madde 47. — G-enel Hükümlerin uyıgıulanması : 
Genel hükümlerin, 'kamulaşitırma ile ilgili bu hükümlere aykırı düşmemek kaydiyle, toprak 

ve tarım reformu amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda da uygulanabileceği tespit edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK DAĞITIMI 

Madde 48. — Ttoprak dağıtılacaklar : 
Toprağı bulunmayan ve yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin topraklandırıîlimaları 

esaısına uyigun olarak, dağıtımda toprakların aile adına aitte başkanıma verilmesi kural1 ola-
raık kabul edilmiş ve maddenin.' birimci fıkrasın da bu kural1 ifade edilmiştir. 

İkinci fııkraıda ailelerden başka toprak dağıtımımdan yararlanacaklar ısaptanımaışitır. 
Üejümcü fılkrada toprak reflormıu anlayışınla ve reform 'amacılarına ayikıırı düşmesi" medeniyle 

her çeşit «tüzel kiişıifl'ere bu biöüümdeki hükümlere göre dağıtım yollu ile toprak verilemilye-
yeeeği açıklığa ikuvuışlturulmuştujr. 

Madde 49. — Tbpralk dağıtımımdan yararlanma : 
Maddede verimli ve sürekli olarak topraklarını işlletebilmele'ri ve kamuınon kendilerine yüklediği 

yükümlülükler de dikkate alınarak toprak da ğıti'imndaın yararlanacak kişilerde aranacak şıaırt-
lar sayılmıştır. 

Madde 50. — Toprak üstemi : 
Madde, 54 ncü mıaddeye göre yapılacak istemin nasıl yapılacağınım yöıvet m elikte tespitlini 

öngörmektedir. 

Madde 51. — Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 
Bu maddede toprak dağıtımımdan yararlana caıkttarm sunası beliıitilmıektedir. Maddede yeter 

toprağı veiya hiç toprağı bulunimıyan ve refonm bölgesinde en az üç yıldan beri başkalarınım 
toprağını ortakçı veya kiracı olarak işliiyenllere öınısıra verilmiştir. Hiç toprağı bulümımıayam ve 
geçimini tarım işçisi olaralk sağlıyan aile başkanları üçüncü sırada sayılmıştır. Kiracı ve ortakçılar 
toprağı işleyecek ilgiletme araç ve gereçlerime sahip bulunmaları ve çiftçiliğe yatkın olmaları ne
deniyle öm'e alınmıştır. 

Üçüncü sırada reform bölgesindeki ailesi dışında bulunan reşit fürular yer almıştır. Sonucu sıı a 
miras ortaklığının tasfiyesi sonucu ortaklıktan ayrılan topraksız aile başkanlarına verilmiştir. 

Sonuncu fıkrada Tarım ve Veteriner fakülteleri veya okullarını bitirenler ile toprak ve tarım 
reformu bölgesine göçen veya göçürülenlerin töpraklandırılmasmda Toprak ve Tarım lieformu 
Müsteşarlığının birinci fıkrasındaki sırayı gözetmeden toprak dağıtılabileceği modern tarım tekni
ğinin köye götürülmesi ve yerleşme sorununun önemi nedeni ile ka'bul edilmiştir. 

Madde 52. — Aynı bent içinde gözetilecek sıra: 
Bu madde ile 51 nci maddede yapılan sıralamada her bir bent içinde gözetilecek sıra saptanmak

tadır. 51 nci maddenin her bendi kapsamına girecek olanlar arasında ilk sıra, tarımın çağdaşlaştı
rılması ve verimin artırılması amacının bir gereği olarak, tarıma ilişkim dallarda en az bir yıl öğ
renim ve eğitim görmüş olanlara verilmiştir, ikinci sıra çocuklu olanlara ayrılmış ve bunlar arasın
da evi ve yeter üretim araçları bulunanlar diğerlerine tercih edilmiştir. Üçüncü sıra çocuk sahibi 
olmıyanlara verilmiştir. Çocukluların, çocuksuzlara tercih edilmesi reformun amacının sadece üre
timi artırmak değil, aynı zamanda fazla miktarda kişiyi toprağa bağlamak ve bunların geçimini 
sağlamak olmasıdır. 

Madde 53. — Dağıtımda verilecek toprak miktarı : 
Madde dağıtımda verilecek toprak miktarlarını saptamaktadır. Toprağı olmıyan ailelere geçimi

ni sağlıyacak miktarda toprak vermek ilkesi benimsenmiştir. 
Bir ailenin geçimini sağlıyacak toprak miktarının, saptanmasında iklim ve arazi özellikleri ile 

bölge için öngörülen tarımsal işletme tiplerinin göz önümde bulundurulması esas alınmıştır. Verilecek 
toprak 5 nüfuslu bir aileye 1971 yılı toptan eşya fiyatları indeksime göre yılda 15 000 liralık ta
rımsal gelir (net gelir + ailenin tarımsal işçilik geliri) sağlıyacak şekilde, fakat dönüm olarak ku
ru ve sulu arazide bu kanuna ekli 3 ve 4 No. lu tablolarda belirtilen yüzölçümlerini geçmiyecektir. 
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Ancak, bu miktarlar toprak indeksi 50 (yani orta vasıf evsaflı) araziler içindir. Toprağın fiziksel 
kimyasal ve topoğrafik özelliklerine göre toprak indeksinin (yani evsafının) değişmesi halinde bu 
miktarlarda buna paralel olarak azalıp çoğalabilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, 5 kişiye kadar nüfusu olan bir aileye göre hesabedilen 15 000 Tl. 
lık tarımsal gelire ilâveten 5 ten fazla her nüfus için aile gelirinin % 10 oranında tarımsal gelir 
payı eklenmesi ancak bu paylar toplamının esas tarımsal gelirin % 50 sim geçemiyeceği kabul edil
miştir. 

Maddenin beşinci fıkrasında, çiftçi ailesine verilecek arazinin bir miktarının sulu, bir miktarının 
kuru olması halinde yapılacak dönüştürme işlemlerinıiın esasları belirtilmiştir. 

3 ve 4 No. lu tablolarda bulunmıyan ilkelerin ve toprak indeksi 50 (yani orta evsaflı) olmıyan 
diğer vasıflı arazilere ait miktarların tesbiti ile yoğun kredi uygulanması suretiyle işletmelerini ye
ter gelirli hale getirilecek esaslar ve maddeye ilişkin diğer hususların yönetmelikte belirtilmesi uy
gulamaya kolaylık getirmek amacını gütmektedir. 

Madde 54. — Toprak dağıtılırken göz önünde bulundurulacak hususlar : 
Maddede toprak dağıtılırken göz önünde tutulacak hususlar saptanmaktadır. Dağıtılan toprak

ların toplu olarak verilmesi amaçtır. 
tkinci fıkrada tarımsal işletmede, çok yönlü üretim olanaklarının sağlanması verimin çoğaltıl

ması ve gelirin de artırılması ön görülmüştür. 

Madde 55. — Başka yerde toprak verilmesi : 
Madde ile dağıtmaya yeter toprak bulunmıyan reform bölgelerindeki çiftçi ailelerine, istemeleri 

halinde başka reform bölgelerinde toprak verilmesi kural olarak kabul edilmektedir. 
Bu durumda bulunanların varsa eski yerlerindeki toprakları işletme bütünlüğünün bir gereği 

olarak, Müsteşarlık emrine geçecektir. Bu bir kamulaştırma değildir. Ancak karşılık ödenmesi esa
sı benimsendiğinden, kamulaştırmaya yakın bir durum göstermektedir. Bu nedenle bir kamulaş
tırma kararı almaya lüzum olmıyacak, bu durumda bulunanlara başka bölgede toprak verilmesi 
ile, eski yerlerdeki mülkiyet hakları sıon bulacaktır. 

Maddede topraklandıralacaklardan istemde bulunanların, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının uygun göreceği yerlerde kurulacak, örnek ve eklere köylerde arazi içindeki bağımsız işlet
melerde yerleştirilmeleri ve buralardaki toprakların verimli şekilde işletilmesi öngörülmüştür. 

Madde 56. — Örnek Köy Kurulması : 
Bu almaçla, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına, fiziksel plânlama esas alınmak suretiyle, 

bu kanundaki ilkelere bağlı kalınarak, toprak reformu kooperatiflerimi içine alan, tarımsal yerle
şim yapma yetkisi tanınmıştır. 

Son fıkrada, yerleştirilenlerin 2510 sayılı İskân Kanununun 37 nei maddesiyle 38 nci madde
sinin (g) bendindeki muaflıklardan yararlanacakları belirtilmektedir. 

Madde 57. — Borçlandırma : 
Maddede dağıtılan topraklarla üzerindeki yapı ve tesislerin karşılığının Toprak ve Tarım Refor

mu Müsteşarlığına taksitler halinde ödenmesi esası kabul edilmektedir. Taksit süresi borçlandırma
dan sonra gelen yılın Ocak ayından başlamak üzere 25 yıldır. Borçlar 25 taksitte ve faizsiz olarak 
bu kanunda belirtilen esaslara göre borçlulardan tahsil edilecektir. 

Borçlandırmanın, hemen ilk yılda başlatılmasının nedeni çiftçinin daha önce kendisime 3 yıllık 
deneme süresi içinde gelişme imkânının tanınmış olmasında, taksitlerin eşit olmayışı ise çiftçinin 
ödeme gücünü dikkate alarak ilk yıllarda daha az, sonraki yıllarda daha fazla miktarda taksitlerin 
ayarlanabilme imkânını sağlamak bakımındandır. 

Maıdde 58. — Toprakîaaııdıırılaımıayaın çiftçilere sağteaıeaikj olanaklaıri : 
Bu maddenin beşinci fıkrası ile bölgede topraklandırılmayan çiftçi ailelerinin yan gelir sağ-

lıyarak geçimlerini temin etmek üzere teşebbüse geçmeleri için yeter kredi verilmek suretiyle des
teklenmesi veya Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca bölgede istihdam olanakları yaratıldığı' 
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takdirde bu gibilere öncelik tanınacağı hükme bağlanmıştır. Diğer fıkralarda tarım kesiminde 
geçimini sağlayamayanlardan istiyenlerin tarım dışı sektörlere aktarılması olanakları yaratılmak
ta ve bu gibilerin eğitilerek sanatkâr olarak iskânları bu da mümkün olmadığı takdirde aile fertlerin
den şartlara haiz olanlardan birine dış ülkelere işçi gönderilmesinde öncelik tanınması öngörül
mektedir. 

Bu itibarla borçlanmaya ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca saptanması 
öngörülmüştür. 

ALTINCI BÖLÜM 

DAĞITILAN VE SAHİBİNE BIRAKILAN TOPRAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Madde 59. — Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetim kazanılması : 
Maddede dağıtılan topraklar üzerinde hak sahiplerinin mülkiyet kazanmaları bir deneme sü

resinin sonuna bırakılmaktadır. Bu süre toprakların hak sahiplerine teslimi tarihinden hesaplan
mak üzere İtalya'da olduğu gibi üç yıldır. 

Kanunun 64 ncü maddesine göre kendilerine toprak verilen ve bırakılanlar topraklarını bu ka
nunun öngördüğü biçimde işletmekle yükümlüdürler. Toprağını i ş'letmiy enlerin toprağı geri alı
nır. 63 ncü maddenin ikinci fıkrasında da bu ilke tekrar edilmektedir. Buna göre toprak ve üze
rindeki yapı ve tesisler üzerinde mülkiyet kazanma, toprakların kanunun öngördüğü biçimde işle
tilmiş olması şartına bağlanmış bulunmaktadır. Maddede bu ilkelerin bir sonucu olarak, toprak 
dağıtılanları kanunun öngördüğü biçimde toprakları işletmeye teşvik etmek, kanunda öngörülen 
işletme esaslarına intibak ettirmek ve böylece ilerde toprakları kaybetmek durumundan kurtarmak 
amaçları ile mülkiyetin bir süre muhafazası esası kabul edilmiştir. Deneme süresi, bunun dışında, 
toprak dağıtılanların gerçekten toprağı işlemek niyetlerini ortaya koymak ve ayrıca tapu kayıtla
rının devamlılığını sağlamak, sık sık bozulmalarını önlemek bakımlarından da yarar sağlıyacak-
tır. 

Dağıtılan topraklar ve üzerlerindeki yapı veya tesislerin mülkiyeti, deneme süresi içinde, 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işletme esaslarına uyulmuş ve kanundan doğan yükümlerin 
yerine getirilmiş bulunduğunun Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca tesıbiti ve onun 
istemi üzerine tapuya tescil ile kazanılacaktır. Şüphesiz toprak dağıtılanın üçüncü yıl sonunda tes
cil için gerekli işlemleri yapmak üzere bölge başkanlığına başvurma hakkı vardır. Bu istemin red
di halinde yargı yoluna da 'başvurulabilecektir. 

Maddemin son f ılknaeımda, üç yılilıılk 'donıeıme süresi ikilimde aday çiftçaüeııiın hangi eitıaitü »çinide çaikşaıoağı 
bu süre içinde ne şekilde kendilerine kredi verileceği ve bu hususların yönetmelikte belirtileceği 
açıklanmıştır. 

Madde 60. — Dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtlamalar : 
Bu maddede dağıtılan toprak ile bu kanuna göre verilen aynî kredi ve araçlar üzerindeki ta

sarruf tahditleri düzenlenmektedir. Bu taşınır ve taşınmaz mallar başkasına devir ve temlik edile-
miyecıeği gibi, bunların devir ve temlikinin vaadi de söz konusu olamıyacaktır. Bu hükümle satış 
vaadi yolu ile topraklar üzerinde temlik işlemleri de önlenmektedir. Ayrıca toprak sahibinin arazi 
üzerinde mülkiyet dışında aynî haklar tesis etmek suretiyle, devir ve temlik amacına yakın du
rumlar yaratmasını önlemek için, üçüncü şahıslar lehine aynî haklar kurması da kamu yararının 
bulunduğu hallere inhisar ettirilmiştir. Dağıtılan toprakların çiftçi ailesinin geçimini sağlıyan bir 
gelir kaynağı olması nedeni ile bunların gerçek ve tüzel kişilerin alacakları için haciz ediLmıeleri de 
önlenmiştir. 

İkinci fıkrada işletmenin bütünlüğü ilkesinin bir sonucu olarak toprak dağıtılanın kendisi ve 
ailesinin dağıtımdan önce sahip bulunduğu toprak ile, yapı veya tesislerin de dağıtılan toprak
lara ilişkin tasarruf tahditlerine tabi olmaları esası kabul edilmiştir. Fıkranın son cümlesinde ise bu 
topraklar üzerinde kazanılmış hakların ve hacizlerin saklı tutulacağı ifade edilmiştir. 
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Madde 61. — Bırakılan toprak üzerinde kayıtlamalar : 

Kanunun 28 nei maddesinde belirtilen miktara kadar topraklar, bir çiftçi ailesinin geçimini sağ-
lıyacak miktarların üzerinde bulunduğu için, damıtılan topraklara ilişkin 60 ncı madde hükmü dı
şında mütalâa edilmiş, bunlar üzerinde tasarruf •smırda.iTM'Jıaırı hu amaıdde ille ayrıca hükme hağılıaırumış-
tır. Kendilerine toprak bırakılan çiftçi aileleri, topraklarının tamamını veya 53 neü maddeye göre 
saptanan miktarları aşan arazi parçalarını, toplam arazi miktarı 28 nci maddede belirtilen mik
tarı aşmamak üzere üçüncü şahıslara devir ve temlik edebileceklerdir. Böylece bu çiftçi aileleri ken
dilerine 53 neü maddede belirtilen miktarda arazi ayırarak bunun üstünde kalanını satabilecekler
dir. 

Madde 62 - 63. — Taksim ve ifraz ile zamanaşımiyle ayni hak kazanma yasağı : 
Bu iki maddede dağıtılan ve sahibine bırakılan topraklar için taksim ve ifraz yasağı konmakta 

ve bu topraklar üzerinde zilyedlik yolu ile aynî hak kazanma yasaklanmaktadır. 
62 nci maddenin ikinci fıkrasında 61 nci madde hükmüne paralel olarak sahibine bırakılan top

rakların 53 neü maddede belirtilen miktarların altına düşmemek kaydiyle taksim veya ifraz edi
lebileceği kabul edilmiştir. 

Dağıtılan ve sahibine bırakılan toprakların sahipleri tarafından işletilmeleri esası karşısında, 
bu topraklar üzerinde zilyedlerin zamanaşımı yolu ile aynî haklar kazanmaları düşünülemez. Te
reddütleri ve ilerdeki yanlış anlama ve uygulamaları önlemek amaciyle bu yönün açık şekilde ifa
de edilmesi yararlı görülmüştür. 

Madde 64 - 65. — Dağıtılan toprağın geri alınması ve bırakılan toprağın kamulaştırılması ve 
geri alma işlemi : 

Bu maddelerde kendilerine toprak verilen ve 'bırakılanların topraklarını bu kanunun öngördüğü 
biçimde işletmemeleri ve yükümlerini yerine getirmemeleri halinde yapılacak işlem saptanmakta
dır. 

64 neü maddenin birinci fıkrasında toprakların bu kanunun öngördüğü biçimde işletilmesi il
kesi tekrar edilmekte ve ikinci fıkrada bu esasa uyulmadığı takdirde dağıtılan toprağın geri alı
nacağı, bırakılan toprakların da kamulaştırılaeağı kabul edilmektedir. Şüphesiz geri alman ve 
kamulaştırılan topraklar bu kanunun amaçlarına uygun olarak tekrar kullanılacaktır. 

65 nci maddede geri alma işlemi esasları saptanmaktadır. 

Madde 66. — Dağıtılan toprağın geri verilmesi : 
Bu kanunla kendisine toprak verilen bir kim ve her hangi bir haklı sebeple, bu araziyi bizzat 

işleyeıııdyecekse, verilen toprağın geri alınmasını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından is
teyebileceği, bu maddede belirtilmiştir. 

Geri alma işlemi, 65 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılacaktır. 
Madde 67. — Toprağa mirasçıların tasarrufu : 
Birinci fıkrada topraklarının tu tan 53 neü maddede gösterilen miktarları aşmayan çiftçi aile

lerinin toprağı, işletme araçları, yapı ve tesisleri ile birlikte tarım işletmeleri bölünmez bir bütün 
sayılmış ve bunun doğal sonucu olarak işletmelerin mirasçılara bir bütün halinde geçmesi esası 
benimsenmiştir. 

İkinci fıkrada aile başkanının ölümü halinde mirasın mirasçılara bütün halinde geçiş şekli düzen
lenmekte, üçüncü fıkrada da eş veya füruun ölümü halinde aile başkanının mirası iktisabı hükme 
bağlanmaktadır'. 

Aile başkanının ölümü halinde, tarım işletmesinin bu kanuna göre toprak dağıtımından yarar
lanabilecek mirasçıya tahsisi, esas itibariyle mirasçılara bırakılmıştır. Tahsis edilen dışındaki mi
rasçıların haklarının Toprak ve Tarım Refonmu Fonundan sağlanacak kredilerle karşılanması 
öngörülmüştür. Tahsis işleminin mirasın açılmasından itibaren altı ay içinde yapılması kabul 
edilmiştir. Mirasçılar aralarında anlaşamazlarsa bu takdirde toprak ve tarım reformu örgütü mi-
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ras bırakana verilen toprakları, yapı veya tesisleri ve işletme araçlarını geri alacak ve miras bıraka
nın şahsına ait topraklan, yapı veya tesisleri kamulaştırılacak ve bütün halinde yine mirasçılardan 
toprak dağıtımı ile ilgili hükümlere göre yapılan sıralamada önde gelene tahsis edecektir. Bu hal
de geri alma işlemi sonucu yapılacak ödeme iadeleri ve kamulaştırma bedelleıd diğer mirasçıların 
haklarının tasviyesini sağlayacaktır. 

Aile başkanının eşinin veya füruunun ölümü halinde işletmenin bütünlüğünün korunması 
amacına uygun olarak tahsis işleminin aile başkanına yapılması kabul edilmiştir. Tahsis, mirasçı
lar arasında yapılamadığı takdirde /miras bırakanın tanm işletmesine dâhil toprakları, yapı veya 
tesisleri kamulaştırılacak ve aile başkanına borçlandırılarak verilecektir. 

Madde 68. — Bırakılan toprağa mirasçıların tasarrufu : 
Toprakları tu tan 28 nci maddede gösterilen miktarlara kadar olan tarım isletmelerinde, top

rak sahibi aile başkanının veya aile üyelerinden birisinin ölümü halinde, toprakların 53 ncü mad
dede gösterilen miktarlardan az olmamak üzere mirasçılar arasında taksim edilerek bunlardan 
toprak dağıtımından yararlanabilecek olanlara tahsisi kabul edilmiştir. Mirasçılar miras ortaklığına 
G ay içinde aralarında son vereceklerdir. Son vermedikleri takdirde topraklan, Toprak ve Tarım 
Reformu örgütünce taksim edilerek mirasçılara tahsis edilecektir. Taksim mümkün olmadığı tak
dirde ise topraklar kamulaştırılacak ve dağıtılacaktır. 

Madde 69. — Dağıtılan toprakların tahliyesi : 
Bu madde dağıtılan topraklann tahliyeleri gerektiği takdirde, bunun Toprak ve Tarım Reformu 

Bölge Başkanlığınca yapılacağı öngörülmüştür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU KOOPERATİFLERİ 
Madde 70. — Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifi : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde meydana getirilecek işletmelerin verimli olarak çalışabil

meleri, bunlann kooperatifler içinde örgütlenmelerine bağlıdır. Bu bakımdan, bu madde ile top
rak ve tarım reformu bölgelerinde 1163 sayılı Kanuna ve bu kanundaki esaslara göre Toprak ve 
Tarım Reformu kooperatiflerinin kurulması öngörülmüş ve bu kooperatiflerin Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca kurulması uygun bulunmuştur. 

Madde 71. — Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerinin grörevleri : 
Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerinin hangi görevleri yapmak üzere kuruldukları bu 

madde ile açıklanmıştır. Sayılan görevlerden de anlaşılacağı üzere, Toprak ve Tanm Reformu 
kooperatif]erinin esas itibariyle çok yöınlü kooperatifler şeklinde kurulması öngörülmüştür. 

Madde 72. — Birleşme : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde, Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ile tanm sa

tış, Tanm Kredi kooperatiflerinin ve tarımla iliği 11 öbür kooperatiflerin birleşmesi, yalnız sayılan bu 
kooperatiflerin değil tümü ile kooperatifçiliğin de çok yönlü gelişimine ve başarısına yol açacağın
dan kaynak israfına emıgel olacağından, birleşmeye imkân hazırlanması gerekli görülmüştür. 

Madde 73. — Ortak olma : 
Toprak ve Tarım Reformunun başarısı reform bölgelerinde kurulacak Toprak ve Tarım Re

formu kooperatiflerinin çalışmalarına bağlıdır" Toprak dağıtımından yararlananların çalışmaların
da örgütlenip güçlenmelerini, verimi artırmalarını ve dayanışmalarını sağlamak için toprak ve 
tanm Reformu kooperatiflerine girmeleri zorunlu kılınmıştır. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre bugüne değin toprak dağıtımında iste
nen sonucun alınamamasının başlıca nedenlerinden biri de, kendilerine toprak verilen çiftçile
rin örgütlendiriİTnemesii, onlan her yönden destekliyecek kooperatiflerin kurulmamış olmasıdır. 
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'Toprak ve Tarım Reformu bölgelerindeki diğer çiftçiler de, isterlerse, bu kooperatiflere or
tak olabileceklerdir. 

'Toprak ve Taıım Reformu kooperatiflerine giriş zoranluğu toprak ve Tarım Reformu yapan 
başka ülkelerde uygulanmış bir usuldür. Örneğin 1950 yılında kabul edilen 230 sayıllı italyan Top
rak Reformu Kanununda (Madde 23) toprak dağıtımından yararlananlar, Toprak Reformu koo
peratiflerine girmeye zorunlu kılınmış ve bu usul b aşariyi e uygulanmıştır. 

Madde 74. — Yönetim Kurulu : 
Bu madde, toprak dağıtımından ve toplu]aştırmadan yararlanan aile işletmeleriyle küçük iş

letmelerin kooperatif yönetim kurulunda çoğunluğu sağlamaları ve böylece kooperatiflerin reformun 
amaçlarına uygun bir şekilde çalışmasını gerçekleştirmek amacını gütmektedir. 

Madde 75. — Üst örgütlenme : 
Bu madde, Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerinin amaçlarını gerçekleştirmek, güçleri

ni artırmak ve ortaklarına daha yararlı olabilmek için 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa pa
ralel olarak Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri birlikleri ve toprak ve Tarım Reformu 
kooperatifleri merkez birliği kurulmasını öngörmektedir. 

Madde 76. — Müdürlerin atanması : 
Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ve üst örgütleri müdürlerinin Toprak ve Tarım Re

formu amaçlarına uygun olarak çalışmalarının ve Toprak ve Tarım Reformu örgütü ile sıkı işbir
liğinde bulunmalarının sağlanması için Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığınca atanması uy
gun görülmüştür. 

Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri müdürlerinin kooperatifin başarısındaki önemli ye
ri göz önünde tutularak, Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde eğitim görmüş Ziraat, Orman Yük
sek mühendislerine ve veteriner hekimlere atanmada- öncelik tanınmıştır. 

Madde 77. — Ortaklık kurma : 
Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ve üst örgütlerimin, ekonomik amaçlarını gerçekleş

tirebilmeleri ve ortaklarına daha faydalı olabilmeleri için, gerektiğinde kendi aralarında veya 
kamu tüzel kişileri ile ya da Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ortaklıklar kurabilmeleri öngörül
müştür.; ( 

Madde 78. — Kooperatifçilik eğitimi : 
Bu madde ile merkezde ve bölgelerde, Toprak ve Tarım Reformu Araştırma ve Eğitim Ensti

tüsüne bağlı eğ t im merkezleri kurulması öngörülmüştür. Reform kooperatiflerin ve üst örgüt
lerinde görev alacaklarla yönetici ve ortaklar bu merkezlerde uzun veya kısa süreli eğitime 
tabi tutacaklar ve böylece Toprak ve Tarım Reformu kooperatifçiliğinin etkili ve rasyonel ola
rak gelişmesi sağlanabilecektir. 

Madde 79. — Denetleme ve onama : 
Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ve üsib örgütlerinin Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığınca denetleneceği, seçimlerin ve genel kurul kararlarının aynı makamın onayına bağlı ola
cağı belirtilmek suretiyle, bunların Toprak ve Tarım Reformu amaçlarına uygun bir şekilde ve iş
birliği içinde çalışmalarının sağlanması göz önünde bulundurulmuştur. 

Madde 80. — Kooperatife ödenecek sermaye payı : 
Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerinin kuruluşunda ortaklara malî külfet yükleme m ek 

için ilk kuruluş sermayesinin Toprak ve Tarım Reformu fonundan kaı-şılanması öngörülmüş 
bulunmak tadır. 

Madde 81. — Kooperatiflere karşılıksız yardım : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kooperatifler ve üst örgütlerince yapılacak yatırımla

rın özellikle tarım ile ilgili sınai tesis yatırımlarının kredi ile bile olsa sadece kooperatifler ve 
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üst örgütlerince gcrçekkıştiriieinıiyeceği düşünülerek, bu tip yatırımlara Toprak ve Tarım Refor
mu Eonundan % 20 ile % 70 arasında karşılıksız aynî ve nakdî yardım yapılması öngörülmüştür. 
Bu yatırımlar, kooperatifler ve üst örgütleri ile işbirliği halinde Toprak ve Tanım Reformu Müs
teşarlığınca planlanacak ve uygulanacaktır. 

Karşılıksız yardım usulünün reform bölgelerinde kooperatifler ve üst örgütlerinin sınai yatırım
lara yönelmelerine imkân yaratacağı düşünülmüştür. 

Madde 82. — 'Kooperatifler Kanunu ve muaflıklar : 
Bu kanunda açıklık olmıyan hallerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerinin uygula

nacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ve üst örgütlerinin 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununda gösterilen, resmî, harç ve benzeri muaflıklarla haklardan aynen faydalanmaları öngö
rülmüştür. 

Madde '83. — Tip Anasözleşme : 
Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ve üst örgütlerinin bütün Toprak ve Tarım Reformu 

bölgelerinde benzer düzende çalışmalarını sağlamak amaeiyle bunların tip anasözleşmelerinin 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca hazırlanması kabul edilmiştir. 

Madde 84. — Anasözleşmenin tescili : 
Bu maddede Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri ve üst örgütleri anasözleşmelerinin kabul 

ve tescil biçimi gösterilmiştir. 
Madde 05. — Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerinm kuruluş ve işleyiş esasları : 
Toprak ve Tanım Reformunun başarıya ulaşmasında önemli rolü olacağı düşünülen kooperatif

ler ve üst örgütlerinin kuruluş ve işleyiş esaslar], bunlara yapılacak yardımlar ve yatırımlarla 
ilgili hususların, ayrıntıları ile ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilmesi uygun görülmüştür. 

'SEKİZİNCİ BÖLÜM 

ARAZI TOPLULAŞTIRMASI 

Madde 86. — Amaç : 
Arazi toplulaştırması, bütün ülkelerde toprağın ve su k aymakları m n en verimli şekilde kıülaıııl-

ıması ve muhafazası bakımından başvurulan önemli tüdibirlerdeaı biridir. 
Bu maddede sözü edilen arazi toplulaştırması çalışmaları ile parçalanmış ve küçülerek ekonomik 

değerini kaybetmiş tarım arazilerinde, toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğini en iyi şekilde uy
gulayabilmek, yatırım masraflarından âzami tasarruf sağlıyabilmek, tarımsal işletmeleri daha 
verimli bir şekle getirmek ve tarımsal üretimi artırmak için aynı çiftçi ailesine ait dağınık ve şe
kilsiz bale gelmiş parselleri yeniden düzenliyereık toprakları imkân ölçüsünde az sayıda veya tek 
parça halinde birleştirmek amacı gerçekleştirilmek istenmiştir. 

Madde 87. — Zorunlu toplulaştırma : 
Bu maddede 86 maddedeki amacı gerçekleştirebiliin'cık için Anayasamızın 36, 37 ve 52 ııei mad

delerinde söz konusu edilen ve toprağın en verimli şeikilde işletilmesi, toplum yararına tarım ya
pılması, toprağın ekonomik değerinin artırılması ve su kaynaklarının daha iyi kullanılması gibi 
kamu yararının bulunduğu işlerde zorunlu toplulaştırma yapılacağı öngörülmüştür. 

Gerekli etütler yapılıp kamu yararının bulunduğu toprak ve tarım reformu müsteşarlığının 
kararı ile sabit olduğunda toplulaştırmada toprak maliklerinin muvafakati aranmıyacaktır. 

Madde 88. — İsteğe 'bağlı toplulaştırma : 
Bu madde ile isteğe bağlı toplulaştırma yapabilme imkân ve biçimi belirtilmiştir. Toprak mu

hafaza ve zirai sulama tekniği bâzı bölgelerde ve münferit küçük alanlarda toplulaştırmayı zorun-
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lu kılmayabilir. Fakat o alandaki toprak sahibi çiftçiler toplulaştırmanın getireceği yararları be
nimsemiş olarak o alanda toplulaştırma yapılmasını arzu edebilirler. Bu takdirde isteğe bağlı top
lulaştırma işlemi yapılabilecek ve böylece çiftçilerin arzusu yerine getirilmiş olacaktır. 

Türk Medeni Kanununun 678 nci maddesi isteğe bağlı toplulaştırmaya imkân vermektedir. An
cak İsviçre Medeni Kanununun bu maddeye tekabül eden 703 ncü maddesi 3 Ekim 1951 tarihli 
Ziraat Kanununun 121 nci maddesi ile değiştirilerek çoğunluk sistemi kabul edilmiştir. Bu madde
de, İsviçre'de yapılan değişikliğe uygun olarak toplulaştırma alanındaki toprakların, yarısından 
çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin yarısını teşkil eden toprak sahibi çiftçilerin muvafakat-
ları alındıktan sonra toprak ve tarım reformu müsteşarlığının uygun görüşü ile bu kanun hü
kümleri gereğince isteğe bağlı toplulaştırma yapılacaktır. Toprak ve tarım reformu müsteşarlı
ğının uygun görüşünün alınmasından maksat hizmetlerin dağılmasını önlemek ve belli bir gayeye 
yönelmektir. 

Toprak sahibi çiftçilerden gerekli çoğunluğun muvafakati, etütlerin başlangıcından alınacak, 
plân ve projeleri hazırlandıktan sonra toplulaştırma sınırı içindeki bütün malikler bu plân ve pro
jelere uymak zorunda olacaktır. Emek ve masrafın yitirilmemesi için muvafakat bir defada verile
cek ve değişmiyecektir. 

Maldlde 89. — özel durumlarda toplulaştırma : 
Bağ, bahçe, meyvalık ve benzeri yerler gerek kıymetleri ve gerekse uygulanan tarım tekniği 

yönünden diğer tarım arazilerine nazaran ayrı bir özellik taşıdığından kendi aralarında toplulaştır
maya tabi tutulması düşünülmüştür. 

Tekniğine göre bir dönümde bulunması gereken ağaç sayısının üçte ikisinden az sayıda ağaç 
bulunan yerler ile sınırlarında söğüt ve kavak gibi yeterince ekonomik değeri olmıyan ağaçlar bu
lunan topraklar hakkında bilinci fıkra ııygulanmıyacaMır. Bu ağaçlar ve yerler toplulaştırma 
sırasında değerleri göz önüne alınarak yeni toprak sahibinin mülkiyetine geçecektir. 

Yer ve ağaçlar, başka başka kişilere ait ise, bu durumun giderilmesi amacı ile yer sahibine 
ağaçları satmalmak hakkı tanınmıştır. 

Kanunun boşluğumdan faydalanmak suretiyle toplulaştırma plânlarını güçleştirecek veya gecik
tirecek muvazaalı dikimleri önlemek gayesiyle bilinci fıkrada yazılı yerler ile ikinci fıkrada belir
tilen ağaç sayıları 93 ncü maddede yazılı derecelendirme yapı'hrken tespit edilecektir. 

Derecelendirmenin ilânından itibaren yeni tahsis plânları yapılıp kesinleşinceye kadar yeniden 
bağ - fbahee ve ağaçlık tesis edilemeyecektir. Bu müddet içinde dikilen ağaçlar veya kurulan bah-
çelîer plânlamada dikkate alınmayacak ve bunlar için birinci fıkra hükmü uygulanmayacaktır. 

Madde 90. •— Toplulaştırma smırı : 
Bu madde ile toplulaştırma yapılacak alanın sınırı tesbit edilmiştir. Toplulaştırma tarıma el

verişli ve üzerinde tarım yapılan alanlardaki gerçek ve tüzel kişilere ait bütün tarım topraklarını 
içine alacaktır. 

Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zorunlu kıldığı hallerde toplulaştırma bir su top
lama havzası içinde ele alınacak ve bu havza içine bir veya birden çok köy veya belde dahil ola
bilecektir. Bu havza içinde sınırı geniş tutulmuş belediyelerin yerleşim alanı dışında ve proje ala
nı içinde kalan tarım arazileri de toplulaştırmaya tabi tutulabilecektir. 

Madde 91. — Tapulama üşp&mılen : 
Tahsis yapılabilmesi için mevcut toprak durumunun reismî kayıtlara dayanarak kesinlikle bi

linmesi gerekir. Bu durum ancak tapulama sonucu belli olabileceğinden tapulamanın toplulaştır
madan önce yapılması zorunludur. Tapulama, yapılmamış ise toprak ve tarım reformu müsteşarlı
ğının istemi üzerine 766 sayılı Tapulama Kanununun 78 nci maddesine bağlı kalınmaksızın ilgili 
örgütçe öncelikle ele alınacaktır. 

İl veya ilçe belediye sınırı içindeki toplulaştırmaya tabi tutulacak tarım topraklarının da ölçül
mesi bu madde ile imkân dâhiline girmiştir. Proje sınırı dışında kalan beklenin diğer taşınmaz mal
larının eskiden olduğu gibi, 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca kadastrosu yapılacaktır. 
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Tapulama yapılırken Devlete, diğer kamu ve özel hukuk ve tüzel kişilerine ve gerçek kişilere 
ait topraklardaki girintili ve çıkıntılı sınırların, küçük ve dağınık toprakların ilgililerin muvafa
kati ile değiştirilmesine ve birleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Benzeri bir hüküm 2613 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesinde de yer almış ve uygulamada bunun yararı görülmüştür. 

Madde 92. — Toplulaştırma hazırlığı : 
Toplulaştırmasına karar verilen yerlerde, öncelikle, toplulaştırma alanının haritalara ve tapu 

kayıtları sağlanır. Proje sakasında toprak muhafaza, tarımsal sulama ve ıslah tedbirlerinin alına
bilmesi için gerekli bütün etütler yapılarak ihtiyaçlar tespit olunur. Bu madde ile mera, yaylak, 
kışlak gibi orta mallarının sınırlarında veya yerinde plân ve projenin teknik gereği olarak değişik
lik yapılabilmesi için ilgili örgüt yetkili kılınmıştır. Proje alanının mülkiyet etütleri yapılıp, ma
likler ve parselleri belli olduktan sonra bu parsellerin tapu kütüğündeki beyanlar hanesine toplu
laştırma alanına girdiği kayıt edilecektir. Böylece mal sahibinin hangi toprağının proje alanına gir
diğini ve devir ve temliklerde yeni malikin yükümlülüklerini bilmesi sağlanacaktır. 

Tapu kütüğüne kayıt yapıldıktan sonra, kayıt tarihinden başhyara.k projenin uygulanmasının 
bitirildiği tarihe kadar, plânlamanın aksamadan yürütülmesi için toplulaştırma alanı içine giren 
parsellerin üzerindeki her türlü devir ve temlik, ifraz ve taksim işlemleri durdurulacaktır. 

Etüt, plân ve uygulama için üç yıllık süre yeteceğinden kısıtlama da üç yıl olacaktır. Bu süre 
içinde ancak cebri temlik, ifraz ve taksimlere müsaade olunacaktır. 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında mülkiyet hakkını lüzumundan fazla kısıtlamamak için proje
nin uygulanmasını aksatmayacak ve toplulaştırmayı kolaylaştıracak tasarruflara toprak ve tarım 
reformu müsteşarlığınca izin verilebileceği belirtilmektedir. 

Tapu kütlüğüne gerekli kayıt düşürüldükten sonra, toprağı devralan veya üzerinde hak edi
nen kimse, eski hak sahibinin yükümlerini ayncu kabul e'tmiş sayılır. Yeni hak sahibinden ayrıca 
'muvafakati aranmaz. 

tM'aJddd 93., —< B£irecelendiriina( : 
Toplulaştırmada, ayıiı şahıs veya çiftçi ailesine ait parseller bir araya getirilip to'plulaştıriılır-

ken, her hangi bir hak ziyama meydan vermemek için ve tahsislerin âdilâne bir ölçüde yapılarak 
toprak sahiplerimin haklarının korunması esas alınmıştır. Bir proje alanında mevcut parsellerin 
değişik karakterleri olabilir. Bunun için proje alanındaki devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait taşın
maz mallar, toprak karakterleri, yola ve yerleşim merkezine uzaklık, verimlilik gibi unsurlar esas 
alınarak derecelendirilir ve her derecenin diğer derecelerle olan denkliği saptanır. Derecelendirme 
yaıpıliırkevı gerektiğinde varsa, arazi tasnif harii alarmdan faydalanılır. 

Derecelendirme' işlemi, derecelendirme komisyonlarınca yapılacaktır. 
Derecelendirme Komisyonunun kuruluş, tarzı, üyelerinin sayısı, atanması ve seçim yöntemi, gö

revlendirilmeleri, toplanma ve karar yeter sayısı, karara katılmıyacaklan haller, çakışma ve dere
celendirme biçimi, borçlandırma ve ödeme usulü hazırlanacak yönetmelikte gösterilecektir. 

Madde 94, — Derecelendirmenin ilânı : 
'Bu maddede, proje alanında yapılan derecelendirme sonucunda her parsel için saptanan dere

cenin ve her derecenin öbür derecelerle olan denkliğinin. ilgililere duyurulması ve haklarının ko
runması esas alınmıştır. Derecelendirme yapıldıktan sonra her parselin derecesini 'gösteren liste 
ve derecelendirme haritası veya derecelendirme plânı proje mahallinde, muhtarlık veya belediye
de herkesin gördbileecği bir yere 16 gün süre ile asılarak ilân edilecektir. Liste ve haritanın ilânı 
ve ilândan kaldırıldığı tarihler bir tutamakla belgelen dirilecektir. 

İkinci fıkrada, liste ve haritaların köy veya beldede ilân edildiğinin, toprak maliklerine ayık
lanması amacıyle, köy veya beldenin bağlı olduğu il veya ilçe merkezinde alışılmış araçlarla du
yum İması öngörülmüştür. 

Üçüncü fıkra ile derecelendirmeye toprak sahiplerinin itiraz hakkı tanınmıştır. Toprak sahip
leri derecelendirmenin ilân edildiği tarihten (bağlıyarak 20 gün içinde yazılı olarak dereeelendir-
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wie komisyonu başkanlığına itiraz edebilecektir. Komisyon bu itirazlarını inceleyecek ve en geç. 15 
gün içinde karara 'bağlıyacaktır. Karar ilgililere tebliğ edilecektir, ilgililer bu kararı uygun bul
mazlarsa, tefbliğ tarihinden ıbaşlıyarak 15 gün içinde toprak ve tarım reformu 'bölgesinde görevli 
mahkemeye toprak ve tarım reformu bölgesi dışında görevli adliye mahkemesine itiraz edebilecek
lerdir. 

Madde 95. — Toplulaştırmada göz önünde tutulacak hususlar : 
'Bu maddede plân ve projeler yapılırken toprak sahiplerine yeni tahsislerin ne şekilde yapıla

cağı ve tahsisler sırasında ne gibi hususların dikkate alınacağı belirtilmiştir. 
a) Toplulaştırma alanındaki hak sahiplerine yeni durumda, evvelce mevcut toprakların değer

leri toplamına eşit değerde ve imkân ölçüsünde tek parsel halinde toprak tahsis olunacak, bu top
rağım gelirinin toplulaştırmadan önceki toprakların gelirinden az olmamasına dikkat edilecektir. 
Yeni tahsis edilen arazinin yüz ölçümü eski arazilerin yüz ölçümü toplamına eşit olmıyabilir, fakat 
her halde değer ve gelir bakımından eşitlik sağlanacaktır. Böylece yüz ölçümü eşitliğinden ayrı-
İmmış, değer ve gelir eşitliği esası konulmuştur. 

Tahsisler yapılırken çiftçi ailesi bir bütün olarak ele alınacak ve aile fertlerine ait bütün top
raklar toplu hale getirilecektir. Bu uygulama yapılırken evvelce Devlet tarafından verilmiş top
raklar da diğer topraklarla bir araya getirilecektir. Toplu halde tahsis edilen bu arazi ,aile üyele
rinin eski parsellerindeki değerlerine göre hisseli olarak adlarına tescil edilecektir. 

b) Toplulaştırma alanında ev, ahır, samanlık, ağıl, ambar, kuyu ve arteziyen gibi tesisler im
kân ölçüsünde eski hak sahibine verilecektir. Ancak, hak sahibinin toplulaştırma alanında birden 
çok sayıda sabit tesisi bulunuyorsa, mâlikin arzusu da gözönünde bulundurularak örgütçe bunlar
dan birisi esas alınacaktır. 

Toplulaştırma alanındaki ev, ahır, samanlık gibi sabit ' tesislerin tesbiti, derecelendirme yapı
lırken saptanacaktır. Tahsis plânlarının yapılmasını güçleştirmek veya geciktirmek gayesiyle mu
vazaalı sabit tesislerin inşası 94 ncü maddede yazılı derecelendirmenin ilânından sonra plânlar ke
sinleşinceye kadar durdurulmuştur. 

c) Yeni tahsislerde teknik zorunluluklar nedeniyle toprak değerinde eşitlik sağlanamayabilir. 
Bu durumda fazla toprak alan kimse derecelendirmedeki değer üzerinden fazla kısım için borçlan
dırılır. Bu maksatla kanunun 210 ncu maddesi ile kredi sağlanmıştır. Yeni tahsis edilen toprağın 
değeri önceki toprağın değerinden az ise aradaki farkın bedeli peşin olarak arazi sahibine ödene
cektir. 

d) Harita üzerinde yapılan tahsis plânları ve işlemler arazinin topografyası nedeniyle bazan 
zemin üzerindekine tam mânasiyle uymayabilir. Vukuu muhtemel hataları önlemek için (e) ben
dindeki borçlandırma ve ödemeye esas olan miktarlar; plânlar zemine uygulanıp 98 nei maddede 
yazılı röleve ölçümleri yapıldıktan sonra bulunacak tescile esas olan yüzölçümü ve değerkr na
zarı dikkate alınarak saptanacaktır. 

Madde 96. — Kamu hizmetlerine katılma : 
Toplulaştırmada amaca ulaşılabilmesi için proje alanında yol, kanal ve her türlü tesisler yapı

lacaktır. Yeni yapılacak yol ve kanal gibi kamu tesislerinin kaplıyacağı alanlar için bir miktar 
araziye ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar öncelikle proje alanında Hazinenin özel mülkiyetindeki ara
ziden karşılanacaktır. Tamamı Hazinenin topraklarından karşılanamıyorsa, bu karşılanamıyan kı
sım toplulaştırmanın toprak sahiplerine sağladığı yararlar nedeni ile bütün ülkelerde uygulandığı 
gibi arazi değerleri ile orantılı olarak mâliklerin arazilerinden düşülerek sağlanacaktır. Bu miktar 
% 5 i geçmiyecektir. Teknik sorunluluk karşısında % 5. in üzerindeki kısım, bu kanuna göre kar
gılığı peşin ödenerek kamulaştırılacaktır. 

Uygulama sonucu artan topraklar Hazine adına tescil olunur. 
Ancak, borçlandırılan veya kamulaştırılan kısımların kesinhesapları tescile esas yüzölçümler 

belli olduktan sonra yapılacaktır. 
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Madde 97. — Tahsis, plân ve projelerin onanması : 
Hazırlanan tahsis, plân ve projelerin uygulamaya konulabilmesi için bunların onanması gere

kir. Bu plân ve projeler Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tetkik ve kontroldan geçiri
lerek onanır ve böylece kesinleşen proje aynı örgüt tarafından arazide uygulanır. Plân ve proje
ler onandıktan sonra değiştirilemez. İlgililer her hangi bir hak iddia ettikleri takdirde ancak genel 
mahkemelerde bedel dâvası açabilir. Bu dâvalarda ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

Madde 98. — Uygulama ve İtesçil işleri : 
Uygulama sonucu meydana gelen yeni parsellerin röleve ölçümleri ilgili kuruluşların yardımı 

ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu ölçü sonucu yeni parseller mâlikleri adına 
tapuya tescil edilecek ve eski kütük sayfaları re'sen kapatılacaktır. Bu tescil işlemlerinden hiçbir 
vergi, hare ve resim almmıyacaktır. 

Madde 99. — Toplulaştırma alanlarında alınacak tedbirler : 
Maddede toplulaştırma alanında kanal ve yol gibi alt yapı tesislerinin inşası ve gerekli ıslah 

tedbirlerinin alınması sırasında çiftçinin zarar görmemesi bakımından arazinin boş olması, üze
rinde mahsul bulunmaması gerekir. 

Bunun için uygulamanın başlayacağı tarih, en az altı ay önce o alandaki çiftçilere alışılagelen 
araçlarla duyurulacaktır. 

Toprağı boş bırakmamak, uygulmayı geciktirmemek ve yeni parselleri bir an önce mâliklerine 
verebilmek için, proje alanında ekilecek ürün çeşidinin kaplıyaeağı alanın ve yerinin Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca, köy ihtiyar kurulunun görüşü alınarak kararlaştırılacağı, çift
çilerin bu karara uymak zorunda olduğu, belirtilen hususlara uymıyanlarm uygulamadan doğan 
her hangi bir tazminat isteminde bulunamıyacakları ikinci fıkrada belirtilmiştir. 

Madde 100. — Toprak »bütünlüğünün korunması r 
Toplulaştırmada bir amaç da küçülmüş ve düzensiz şekle gelmiş toprak parçalarının bir araya 

getirilerek yol ve kanaldan yararlanmaları ve tarımsal çalışmalarda kolaylık sağlanmasıdır. Büyü
tülen ve şekilleri düzeltilen parsellerin toplulaştırmadan sonra tekrar küçülmeleri ve parçalanma
ları bu madde ile önlenmektedir. Yeni parseller ancak tüm olarak devir ve temlik edilecektir. 

Toplulaştırmadan sonra bu alandaki parsellerin rızaen veya hükmen taksim ve ifrazı sonucu 
oluşacak yeni parsellerin yüzölçümü bu kanıunun 62 nei maddesi uyarınca 53 ncü maddede belir
tilen miktarların altına düşmiyecektir. Toprak sahibünin ölümü halinde toprağın mirasçılara 
geçmesi ve mirasçıların tasarrufu hususunda da bu kanunun 67 ve 68 ncü maddeleri uygulana
caktır. 

Madde 101. — Haktanı aMmlinmöı : 
Aynı şahıs vey'a çiftçi ailesine ait parsellerin toplulaştıralmasrnda taşınmaz mallar üzerindeki 

tapuda kayıtlı eski aynî vieya şahsî haklar, ipotek: ve hacizler genel hükümler ve Tapu Sicili 
Tüzüğüne göre aynen toprak sahiplerinin yeni parselleri üzerine geçürilecelktir. 

Maıdde 102. — Reform1 foölgeisi d^ımJda IttopMaıştansu : 
'Gerektiğinde toplulaştırmanın toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında da yapılması uygun 

görülmüştür. Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında kalan bâzı proje 'alanlarında da bu Ka
nunum 86 ncı maddesinde yazılı amaçların gerçekleşmesi için toplulaştırma yapılabilecektir. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışındaki alanlarda toplulaştırma işlemlerine ilişkin karar
lar, uygulamalar, tasdikler, ilârdar, tahsisler, itirazların tetkiki, kamulaştırma ve diğer işler bu 
kanunun hükümlerine göre ilgili örgütlerce yerine getirilecektir. 

Reform bölgesi dışında kalan yerlerde yapılacak toplulaştırma işleminin o alandaki toprak 
sahibi çiftçilere duyurulmasında fayda mülâhaza edilmiştir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

DEVLET SULAMA ŞEBEKELERİNDE TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI 

MaJdide 103. — Tamm : 
Bu maddede toprak reformu uygulaması yönünden Devlet sulama şebekesinin tanımı yapıl

mıştır. 

Maddte 104. — Toprak \re tanım reformu t>(%e(si olarak Ibelrfcmıe v<e ilân: 
Özellikle Devlet eliyle yapılan sulama faaliyetlerinden, yapılan büyük yatırımın sonucu, tarım

sal alandan en iyi verimi elde edebilmek ve sudan yararlanmayı bir düzen altına alabilmek için 
bu alanların toprak ve tarım reformu bölgesi olarak düzenlenmesi gerekli görülmüştür. İlgili 
bakanlıkça hazırlanacak istikşaf projelerine dayanılarak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı -
gerekli görürse, bu Kanuna göre, bu alanların reform bölgesi olarak belirtilmesi için öneride 
bulunacaktır. Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilecek Devlet sullama şebekeleri alan
larımda, bu kanun hükümleri uygulanacağından, plân ve programa uygun bdr uygulama ve yatı
rımın iktisadî sonuçlarını biran önce almayı sağlıyacalk bir örgütlenme ve düzenlenme gelişti
rilmiş olacaktur. 

Madde 105. — Sulama projesi alanı içinde kalan arazi ile ilgili işlemler: 
Sulama projesi alanlarındaki arazilerde, Devletin yaptığı yatırım sonucu, büyük değer artış

ları doğmaktadır. Bu madde ile sulama alanındaki arazilerde Devlet yatırımları sonucu doğan 
değer artışlarının, kamuya dönmesi öngörülmüştür. Böylece kamuya dönecek bu değer artışları 
ile, Devlet yeni sulama yatırımlarına girişebilecek ve tanımsal üretim artışı hızlandırılacağı gi
bi, sulama olanaklarından daha çok çiftçi yararlanabilecektir. 

Bunun sağlanması için, Devlet sulama şebeke alanları reform bölgesi olarak ilân edildiği 
anda, o bölgedeki bütün arazilerin kıymetleri bu kanun hükümlerine göre t ak i i r ©dilmekte ve ta
pu siciline şerh verilmektedir. 

Devlet sulaıma şebekelerinin inşası esnasında baraj gölü, regülâtör, pompa (istasyonu ve em
sali sulama tesisleri ile birinci ve ikinci derecede id sulaıma ve drenaj kanallarının kaplıyacağı ta
şınmaz ımallar karşılıkları peşin ödenerek kamulaştırılacaktır. Zira bu tesislerin işgal edeceği 
alanlar çok büyük olabilecektir. Üçüncü ve dördüncü derecedeki kanalların kaplıyacağı alanlar 
diğer ülkelerde olduğu gibi toplulaştırma işleri esnasında ve bu kanunun 96 ncı maddesinde be
lirtildiği şekilde 'karşılanacaktır. Halen Devlet sulama şebekesi içinde uygulanan toplulaştırma 
projelerinde inşa edilecek yeni kanal ve yollar için her hangi bir kamulaştırma bedeli ödenme
mektedir. Arazi toplulaştırmasının proje alanında sağladığı »muhtelif yararlar nedeniyle sula
ma şebekeleri, mutlaka toplulaştırma ilke ve şartlarına uygun olarak kurulacaktır. Bu nedenle 
proje alanlarında Devlet Su işleri ile 7457 saydı Kanunla toplulaştırma görevi verilen Topraksu 
Genel Müdürlüğü birlikte çalışacaktır, 

Sulama şebekesi tamamlandıktan sonra şebeke içinde toprağı bulunan ve kıymetleri takdir edilmiş 
arazi sahiplerine 93 ve 95 mci maddelerde belirtilen esaslara göre mümkün olduğu ölçüde toplu
ca eşdeğerde 'arazi verilecektir. Toprak venmede, verilen toprağın 'gelirinin sulama öncesinde 
toprak sahibinin topraktan elde ettiği gelirden az olmamasına çalışılacaktır. Böylece, bir taraf
tan değer artışları kamuya geri gelirken, diğer taraftan çiftçilerin gelir yönünden zarara uğra
mamaları sağlanmış olacaktır. 

Sulaıma şebekesi içinde verilen eşdeğerdeki toprak, 28 nci maddede gösterilen sınırları geçti
ği takdirde fazlası kamulaştırılacaktır. Eşdeğerdeki toprağın, 53 ncü maddede gösterilen miktar
ların altında olması halinde ise, çiftçinin toprağı 53 ncü maddedeki sınırlara tamamlanacak ve 
arasındaki değer farkı dolayısıyle çiftçi 57 nci maddeye göre borçlandırılacaktır. 
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Madde 106. — Proje alanındaki toprağın işletilmesi : 
Sulama projesi toprakların sulama şebeke kısımları tanıaımlanıp, sulamaya gccilinceyc kadar, 

sahiplerince, işleneceği veya işletileceği belirtilmektedir. Böylece sulama şebekesi alanlarında, top
rağın boş bırakılmasını ve verimin düşmesini önlemek aınıacı. izlenin ektedir, 

Madde 107. — Devlet sulama rebekelerinde tarımsal yerleşim : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama şebekeleri alanlarında, ta

rımsal gelişmeyi hızlandıracak ve sudan yararlanmayı düzenliyeceık gerekli altyapı tesisleri ile bir
likte planlanacak bir yerleşim, düzeninin 'getirilmesi bu madde İle hükme bağlanmıştır. 

Madde 108. — Toprağın iletilmesi esasları : 
Toprak -ve Tarım 'Reformu bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama şebekeleri içinde tanımı, 

bütün yönleriyle düzenleme'ye Toprak ve Tanım Rcfoıiımu bölge 'Başkanlığı veya Toprak ve Ta
rım Reformu .kooperatifleri yetkili kılınmıştır. 

Ayrıca maddede sulama şebekeleri alanlarındaki bütün çiftçilerin kooperatilerc ortak olmalarının 
zorunlu olduğu belirtilmıiştir. Bu şekilde, sulama şebekeleri alanlarındaki toprakların çiftçiler ve 
toplum yararına en iyi ve en verimli işlenmesi ve işletilmesi sağlanımış olacaktır.' 

ONUNCU BÖLÜM 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIK 

Madde 109. — Kiracılık : 
Bu maddede kiracılığın tanımı yapılmış bulunmaktadır. Kira sözleşmesi ile toprak sahibinin 

önceden tespit edilen ya nakdî veya aynî veyahut kısmen aynî, kısmen nakdî bir kira karşı
lığımda toprağın işletilmesini kiracıya devrettiği açıklanmıştır. 

Madde 110. — Ortakçılık : 
Ortakçılıkta toprağın işletilmesi bu ımadde ile tanımlanmıştır. Tanımda açıklandığı gibi ortak

çılık sözleşmesinde topraktan elde edilen ürünün toprak sahibi ile ortakçı arasında paylaşılması 
esası uygulanır. 

Ancak ortakçılık, kiracılık, ölçüsünde bağımsız bir toprağı işlesin e şekli değildir. Ortakçının 
üretim faaliyetinde toprak sahibinin de belli bir katkısı vardır. Bu nedenle ortakçının üretim 
faaliyetinde toprak sahibinin denetim hakkı okluğu belirtilmiştir. Ancak bu hak hiçbir zaman 
bir yönetim hakkı olarak anlaşılmamak ve değerlendirilmemek gerekir. ı 

Madde 111. ı— Kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi : 
Toprak kirasmkla meydana gelen gelişime sürenin taraflarca serbestçe belirtilmesi ilkesinde 

önemli bir değişmeye yol açmıştır. Kiracının toprağı verimli şekilde işletebilmesi için kanun ko
yucunun saptayacağı asgari bir süre ile toprağı işleme imkânına salıibolması gereği yeni kanun
larda kabul edilmektedir. Fdderal Almanya'da 25 Haziran 1952 tarihli Kanunla bütün çiftliğin 
kiralanması halinde kira süresini 18 yıl, bağımsız toprak parçalarının kiralanması halinde kira 
süresinin 9 yıl olması kabul Gidilmiştir. Holanda'da bütün çiftliğin kiralanması halinde sünenin 12 
yıl, bağımsız toprak parçalarının kiralanması halinde ise 6 yıl olması esası benimsenmiştir. Fransa ve 
Belçika'da asgari kira süresi 9 yıl, Hindistan'da Bamlbay bölgesinde İÜ yıl, Danimarka'da 8 yıl, 
Arjantin ve Norveç'te 5 yıl, Birleşik Arap Cumhuriyetinde 3 yıldır. 

Bu madde ile genel .eğilime uygun olarak münavebe ile tarım yapılması durumu ve tarımsal 
işletmede verimlilik .esası gözönünde tutularak asgari sürenin 4 yıl olması esası benimsenmiştir. 

İkinci fıkra ile kira bedelinin ödeme zamanının nakdî ödemelerde auaürünün satışından, ay
nî ödemeler de hasadından sonra olması ilkeleri benimsenerek kiracı korunmuştur 
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Son fıkra ile yıllık kira bedelinin en fazla yarısının peşin ödenmesinin kiracıdan' istenebileceği 
belirtilerek kiracının korunması ve toprağı verimli şekilde işletebilmek olanaklarına sahibolınası 
gözönünde tutulmuştur. 

Madde 112. — Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının verilmesi : 
Ortakçılık kiracılığa oranla daha ilkel tarımsal faaliyette verimliliği engelliyen bir işletme bi

çimidir. Ülkemizde geleneklere dayanan uygulamada sürenin genel olarak bir yıl olduğu görül-
önektedir. Bu madde ile ortakçılık süresinin 3 yıl olması kauul edilmiş, ancak taraflara isterlerse 
süreyi bir yıla indirme olanağı sağlanmıştır. Ortakçının iktisadî durumunun kiracıdan farklı ol
ması ve uzun süreli bir ortakçılık sözleşmesi uygulanmasının toprağın verimli şekilde işletilmesi
ni engelliyebileceği gerçeği sürenin tespitinde göz önünde bulundurulmuştur. 

İkinci fıkra ile toprak sahibinin payının yetiştirilen her ürünün hasadından sonra olması esa
sı benimsenerek toprak sahibinin ortakçıyı iktisadî bakımından güç bir duruma sokmasını önle
mek atmacı gözetilmiştir. 

Madde 113. — 114. — Kira ve ortakçılık (sözleşmelerinin düzenlenmesi : 
GBu maddenin birinci fıkrası ile hem kira hem de ortakçılık sözleşmelerinin yazılı olması, yö

netmelik ve tip sözleşmeye uygun olması esası açıklanmıştır. Kamu hukuku açısından yapılan bir 
düzenlemede sözleşmelerin hem yazılı olması hem ile Tarım Bakanlığının mahallî organlarınca 
onaylanması esasları da benimsenmiştir. 

Yazılı olmıyan kira sözleşmelerinin dört yıl, ortakçılık sözleşmelerinin de üç yıl süreli olduğu 
kabul edilmiştir. 

Bu şekilde toprak reformu uygulamasına henüz başlanmıyan yerlerde kira ve ortakçılık söz
leşmelerinin hukukî bir düzenlemenin içine alınması amacı gözönünde tutulmuştur. Böyle bir dü
zenleme, reform bölgelerindeki uygulama ile kiracılık ve ortakçılık durumlarının tesibitini kolay
laştıracaktır. 

114 ncü madde tarımsal bir işletmenin bütün iolarak kiraya veya ortağa verilmesi üretimde 
verimliliğin sağlanması bakımından yararlı görülmüştür. Bu bakımdan bu esas prensibolarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 115. — Verginin toprak sahibince ödenmesi : 
Toprak sahibinin toprak ile üzerindeki tesislerin vergisini ödemesi hukukî bir yükümlülük

tür. Bunun kiracıya veya ortakçıya yüklenmesi Anayasaya, vergi adaletine ve Borçlar Kanunu
nun 28'3 ncü maddesine aykırı düşer. Bu madde ile böyle bir durumun ortaya çıkmasını önlemek 
amacı gözönünde tutulmuştur. Bu ilkeye aykırı davrananlara verilecek ceza, Ceza Kanununun 
23'0 ncu maddesinde gösterilmiştir. 

Madde 116. ı— Toprak sahibinin istiyemiyeceği hususlar : 
Bu maddenin (a), (b), (e), (d) bentlerinde toprak sahibinin kira veya ortakçılık sözleşmele

rine şart koyamıyacağı veya kiracısından ya da ortakçısından istiyemiyeceği hususlar gösteril
miştir. Bunlar toprak sahibinin iktisadî gücüne dayanarak kiracıyı veya ortakçıyı haksız şekil
de iktisadî ve sosyal bakımdan baskı altında tutma yolları olduğu için, yasaklanmaları kamu ya
rarı bakımından ziorunlu sayılmıştır. 

Bu madde hükmüne aykırı davranan toprak sahibinin karşılanacağı müeyyide ceza hükümle
ri arasında 230 ncu maddede gösterilmiştir. 

Madde 117. — Sözleşmenin süre bitiminden önce feshi : 
Maddenin (a) bendi sözleşmenin feshi bakımından hukuk sistemimizin kabul ettiği genel ilkenin 

tekrarı niteliğini taşımaktadır. 
(>b) bendinde kiracının veya ortakçının bilerek araziyi verimli şekilde işletmemesi veya toprağın 

kullanma kabiliyetini düşürmesi halinde sözleşmenin toprak sahibince feshedilebileceği! kabul edile
rek toprak reformunun amaçlarından birisi olan verimlilik ilkesinin korunması göz önünde tutul
muştur. 
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(c) bendinde 114 ncü maddeye ahenkli olarak toprak sahibinin muvafakati olmaksızın alt kiracı
lık veya. ortakçılık uygulamasını önlemek amacı doğrulanmıştır. 

Bu madde ile toprak sahibinin arazisinin verimli şekilde işletilip işletilmediği ile ilgilenmesi sağ
lanmıştır. 

Madde 118. — Feshi bildirme ve sözleşmenin uzaması : 
Bu madde ile Borçlar Kanununun 285 ve 287 nei maddeleri ile alıenklıi bir düzenleme getirilmiş

tir. 
Madde 119. — Kiracının veya ortakçının ölümü : 
Bu madde ile kiracı veya ortakçı ailelerine aile başkanının ölümü halinde kira veya ortakçılığı 

devam ettirme olanağı sağlanmakta ve onların iktisadî bakımdan sıkıntıya düşmelerini önlemek 
amacı göz önünde bulundurulmaktadır. 

Madde 120. — Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü : 
Birinci fıkrada kurulu üretim düzeninin, toprak sahibinin ölümü halinde de devam etmesi esa

sı benimsenmiştir. 
İkinci fıkra ile, toprağın yeni sahibinin kenddsinin biz'zat toprağı işletmek istemesi halinde kira 

veya ortakçılık sözleşmesinin nasıl feshedilebileceği .açıklanmıştır. 

Madde 121. — Kira bedeli ve ortakçılık payı : 
Çağımızda, kanun koyucu arazi ile ilgili kiranın ya da ortaklık payının taraflarca istedikleri 

gibi tes'bit edilmesine iktisadî bakımdan daha zayıf durumda bulunan kiracıları ve ortakçıları ko
rumak amacıyle müdahale etmektedir. 

Belçıika, Danimarka, Fransa, Malezya, Holâncla, Peru, Filipinler, İsviçre, Mısır ve Hinclirstan'da 
arazi kirasının Devletçe doğrudan doğruya düzenlenmesi ya da kontrol edilmesi kaimi edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde ortakçılık ve kiracılık yasaklandığı için 128 nei madde- . 
de gösterilen istisnai durumlarda yapılacak kira sözleg'meleıinde, yıllık kira bedelinin beyan edilen 
vergi değerinin ,% 10 undan fazla olamıyacağı ve ortaklık payımın da yıllık üretimin ,% 50 sinden 
fazla olamıyacağı esası benimsenmiştir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, yıllık kira bedelinin beyan edilen vergi değerinin 
:% 10 undan, arazi sahibinin ortaklık payının ise memleketimizdeki yaygın geleneksel uygulamaya 
uygun olarak ürünün ,% 50 sinden fazla olmamak üzere taraflarca tesbit edilebileceği kabul edil
miştir1. 

Madde 122. — Kiracı veya ortakçının tazminat istemi : 
Toprak sahibinin kiracı veya ortakçıdan tazminat istemesi genel hükümlere bağlı bulunmakta

dır. 
Çağımızda kanun koyucu sözleşmenin sona ermesi halinde kiracının ya da ortakçının tazminat 

alacağım, ayrı ve özel bir.şekilde düzenlemek yoluna gitmektedir. Bunun nedeni, kiracı ya da or
takçıya arazıiyi, en verimli şekilde işletmeye ve gerekli yatırımları yapmaya teşvik etmektir. 

Birinci fıkrada toprak sahibinin yazılı muvafakatti ile kiracının ya da ortakçının yaptığı masraf
lar için sözleşmenin sona ermesi halinde tazminat alabileceği belirtilmiştir. İkinci fıkrada tazmina
tın nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir. Bu hesaplamada, yapılan bina ve tesisler ile alınmış olan ıs
lah tedbirlerinin maliyet bedellerinden her mahsul yılı için ,% 10 düşülmesi esası benimsenmiştir. 
Bu şekilde tarım işletmeciliğinde verimin artırılması ve bu konudaki çalışmanın değerlendirilmesi 
amacı izlenmiştir. 

Madde 123. — öncelikle satmalma hakkı : 
Modem kanunlarda kiracı ya da ortakçının işlediği arazi üzerinde şuf'a hakkına sahibolduğu 

kafbul edilmekte ve kiracı ya da ortakçıya üzerinde çalıştığı arazinin sahibi olmasına olanak veren 
Devlet yardımları sağlanmaktadır. Örneğin Belçika, Fransa, İspanya, İsveç, İsviçre, Uruguay ve 
Hindistan kanunlarında kiracıya şuf'a hakkı tanınmıştır. 
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Kiracı ya da ortakçının üzerinde çalıştığı toprağı en iyi şekilde tanıması ve hayatını bu yolla 
kazanması nedeniyle kanunî şuf'a hakkından sonra ve akdi şuf'a hakkından önce gelen, öncelikle 
satmalına, hakkından (şuf'a hakkından) yararlanabilmesi esası benimsenmiştir. 

Madde 124. — Süre bitiminden önce fesih : 
Bu madde ile önemli sebepler ortaya çıktığı takdirde kiracı ya da ortakçının üç ay önce yazılı 

olarak bildirmek şartiyle sözleşmeyi: süre bitiminden önce feshedebileceği kabul edilmiştir. Toprak 
sahibinim bu imkândan yararlanamıyacağı açıktır. 

Madde 125. — Toprak sahibinin yükümlülükleri : 
Bu madde ile, toprak sahibinin iktisadî gücüne dayanmak suretiyle kiracının veya ortakçının 

üretimle ilgili çalışmalarını önlemesi! veya engellemesi yahut süre bitmeden önce onları sözleşmeyi 
feshe zorlaması yasaklanmaktadır. Bu maddenin müeyyidesi ceza hükümleri arasında yer alan 
230 ncu maddede gösterilmiştir. 

Madde 126. — Uyuşmazlıkların çözümlenmesi: 
Bu madde ile reform bölgelerinde kira ile ilgili uyuşmazlıkların toprak reformu uyuşmazlık ko

misyonuna gitmeksizin doğrudan doğruya mahkemece çözülmesi öngörülmüştür. Ayrıca reform böl
geleri dışındaki kira veya ortakçılık uyuşmazlıklarının görevli adliye mahkemelerince incelene
ceği belirtilmiştir. 

Mahkemelerde sözlü yargılama usulünün uygulanması, kararın başjvurma tarihinden başlıyarak 
üç ay içinde verilmesi, 1 000 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda mahkeme kararının kesin olması 
kabul edilmiştir. 

Böylece kira ve ortakçılık uyuşmazlıklarının tarafların tedirgin olmalarını önliyeeek şekilde ve 
süratle çözülmesi ve tarımsal verimin düşmesinin önlenmesi göz önünde bulundurulmuştur. 

Madde 127. — Toprak reformu (bölgelerinde kiracılık ve ortakçılıkla işletme yasağı : 
14 Ağustos 1971 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan «Toprak ve Tarım Reformunun temel 

ilkeleri ve stratejisine ait Bakanlar Kurulu kararında reform bölgelerinde ortakçılık ve kira
cılık uygulamasına son verileceği belirtilmiştir. 

Toprakların sahipleri tarafından bizzat işletilmesi reformun temel amacı olduğuna göre reform 
bölgelerinde kiracılık ve ortakçılık uygulamasının sona erdirilmesini olağan karşılamak gerekir. 

Maddede reform bölgelerinde kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar kiracılık ve ortak
çılık yoluyla işletmenin mümkün olacağı kabul edilerek arazinin bos. kalmasını önlemek amacı 
göz önünde tutulmuştur. 

Madde 128. — Toprak reformu bölgelerinde kira sözlepıesinin yapılabileceği haller ': 
Ortakçılığın ilkel, tarımsal faaliyette verimliliği engelleyici bir işletme şekli olduğu genellikle 

kabul edilmektedir. Bu nedenle Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde bu maddenin (a), (b), 
(e), (d), (e) bentlerinde gösterilen istisnai durumlarda toprak sahiplerinin arazilerini, bu du
rumlarını tevsik eden belgelerin Toprak ve Tarım Reformu örgütünce kabul edilmesi halinde, kira 
yolu ile işletebilıneleri öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrası ile kira süresinin 111 nei maddede belirtilen dört yıllık süreden az olabi
leceği gösterilmiştir. Bunun nedeni, (a), (b), (c), (d), (e) bentlerindeki istisnaî durumlara ilişkin 
sürelerin dört yıldan az olabilmeğidir. 

Madde 129. — Kiracılık Ye ortakçılığın denetlenmesi : 
Mal sahibi ile kiracı veya ortakçının bu kanuna ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığının 

denetimi görevi Tarım Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 
Madde 130. — '.Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortakçılık sözleşmelerinin sona ermesi : 
Reform bölgelerinde kamulaştırılan arazilerdeki kira ve ortakçıların, kamulaştırma kararını ta-

kibeden ilk hasat dönemi sonunda gayrimenkulu tahliye etmeleri bu madde ile düzenlenımiştir. 
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ONBİRÎNCÎ BöLtBî 

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR 

Madde 131. — Tanım : 
1858 tarihli Arazi Kanunnamesine göre mer'a, yaylak ve kışlaklar metruk arazilerdendir. Bu 

gibi yerlerin rakabesinm Devlete, intifamın köy veya belde halkına aidolduğu Türk hukukunca 
benimsenmiştir. 

Medeni Kanunun 641 nei maddesinde « menfaati umuma ait malların işletilmesi ve kul
lanılması hakkında ahkâmı mahsusa vaz olunur.» denildiği halde hüküm gereği bugüne değin ye
rine getirilmemiştir. 

Arazi Kanunnamesinden başka, Cumhuriyet döneminde çıkarılan bâzı kanunlarda mera yaylak 
ve kışlaklarla ilgili bir kısım hükümler bulunmakla birlikte bu konuda şimdiye kadar kapsamlı bir 
huikulki düzenleme yapılmış değildir. 

Mera yaylak ve kışlaklarla ilgili hukukî düzenlemelerin şimdiye kadar yapılmamış olması as
lında özel mülkiyete konu olamıyan bu yerlerin kısmen de olsa tarıma açılması ve tarım arazisi 
olarak kullanılmasında etkili olmuştur. 

Memleketimizde meralarla ilgili istatistikler mera arazisi miktarında önemli bir azalma olduğu 
•göstermektedir. İstatistik Umum Müdürlüğü ve Devlet İstatistik Enstitüsünün 1934 ile 1967 yıl
larını kapsıyan mevcut istatistikleri bu gerçeği ortaya koymaktadır. 

Mera yaylak ve kışlaklarda bulunan çeşitli ve çok kez uzun ömürlü bitki karışımları hayvan
ların otlatılmasına önemli bir rol oynamaktadır. Besi hayvancılığı yolunda atılmış olan bâzı adım
lara rağmen memleketimizde hayvan yetiştiriciliği daha çok mera hayvancılığı niteliğini taşımak
tadır. 

Mera yaylak ve kışlaklardan yararlananların ıslah, bakım ve koruma yolunda hiçbir katkıda bu
lunmadan masrafsız şekilde hayvan yetiştirme ve besleme yolunu tercih ettikleri de bilinen 
bir gerçektir. 

Mera yaylak ve kışlakların kapsamlı bir hukukî düzen içine alınmamış bulunması bazan, bun
lardan yararlanmanın sürü varlığı çok olanların elinde kalmasına bazan da bunlara otlatma güçle
rinin üstünde hayvan sokulmasına yol açmaktadır. Otlatma gücünün üstünde kullanılan bir mera
nın kısa sürede toprağın örtüsüz kalması sonucu rüzgâr veya yağmur erozyonuna mâruz kaldığı 
da bilinen bir gerçektir. 

Açıklamaya çalıştığımız bu nedenler mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisinin, korunması 
ve ıslahı ile bunlardan yararlanmanın hukukî bir düzenleme içine alınmasının zorunlu olduğunu 
göstermektedir. 

Bu madde ile mera yaylak ve kışlakların tanımı açıklanmakta ve umumun yararlandığı ça
yır ve otlakların da hukukî bakımdan mera kapsamı içinde değerlendirildiği belirtilmektedir. 

Madde 132. —• Mera yaylak ve kışlakların hukukî durumu : 
Bu madde ile mera yaylak ve kışlakların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan men

faati umuma ait yerler olduğu açıklanmakta, bunlardan yararlanmanın bu kanuna tabi olduğu be
lirtilmektedir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında; evvelce yapılmış tahsislere veya teessüs etmiş teamüllere göre 
mera, yaylak ve kışlaklardan, bu kanun uygulanıncaya kadar, eskisi gibi yararlanmaya devam 
zorunluluğu bulunduğundan buna dair hüküm getirilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlaklar üzerinde kazandırıcı zamanaşımı j^oluyla mülkiyet ve öteki aynî hak
ların edinilemiyeceğini açıklıyan üçüncü fıkra ise hukukumuzun yerleşmiş ve Yargıtay içtihat
ları ile de benimsenmiş bir esasının teyidi mahiyetini taşımaktadır. 
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Madde 133. — Mera yaylak ve kışlak olarak tahsis edilecek yerler : 
Bu madde ile ihtiyaca göre bir veya birden çok köy veya belde halkına, eskiden beri veya 

bir tahsis kararma göre yararlandıkları yerlerin ve ayrıca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı enirine geçen araziden niteliği bakımından elverişli görülenlerin mera, yaylak ve kışlak olarak 
tahsis edileceği belirtilmiştir. 

Madde 134. — Tespit ve tahsis : 
Yurt çapında mera, yaylak ve kışlakların tespiti ve tahsisi hemen yapılamıyacağı için toprak' 

reformu bölgelerinde, tespit ve tahsis işlerinin Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca 
yürütülmesi öngörülmüştür. 

Ancak reform bölgeleri dışında mera, yaylak ve kışlak tespit ve tahsisi zorunlu görüldüğü 
takdirde, tespit ve tahsis işlerinin Köy İşleri Bakanlığınca yapılabilmesi imkânı ikinci fıkra ile 
sağlanmıştır. Bununla birlikte reform uygulamasını engellememek için bu yerler daha sonra reform 
bölgesi olduğu takdirde yeniden tespit ve tahsis yapılabilmesi de gözönünde tutulmuştur. 

Madde 135. — Tespit ve tahsis komisyonları : 
Bu madde ile reform bölgelerinde ve reform bölgeleri dışında mera, yaylak ve (kışlak tespit ve 

tahsis işlerinin Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce bağlı toprak komisyonlarınca yürütü
leceği açıklanmıştır. 

Madde 136. — Başlama ilân ve tebliği : 
Mera, yaylak ve kışlaklardan geleneklere göre, eskiden beri köy veya beldeler halkı, yararlan

dığı için, tespit ve tahsiste her hangi bir yanlışlığı önlemek anıaciyle, inceleme gün ve yerinin 
ilânı ve ilgili köy ve belediyelere tebliği ve tebliğin nasıl yapılacağı bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 137. — Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler : 
Bu madde 136 ncı maddedeki ilâna uygun olarak ilgili köylerin veya belediyelerin, mera, yay

lak ve kışlığa ilişkin bilgi ve belgeleri tespit ve tahsisle görevli komisyona vermelerini sağlamak 
anıaciyle kanuna konulmuştur. Bu arada köy veya bel delerdeki ailelerin sayısı ve hayvan varlığı 
da komisyon tarafından tespit olunacak, gerekli diğer belgeler de ilgili dairelerden re'sen istene
cektir. 

Komisyonun bu çalışmasını bir tutanakla tespit etmesi de yararlı görülmüştür. 
Böylelikle, memleketimizde, gelenekler dışında ilk kez uygulamaya konulan yeni mera, yaylak 

ve kışlak düzeninin iyi işlemesini ve halk tarafından benimsenmesini sağlamak amaçları göz önün
de bulundurulmuş olmaktadır, 

Madde 138. — Mera. yaylak ve kışlak ihtiyacının tespiti : 
Bu maddede; belirtilim kıstaslara göre mera, yaylak ve kışlak olabilecek alanlarca tahdit ve 

tespiti, köy ve beldelerin ihtiyacının tâyini, ailelerin otlatma hakkının bulunması, ihtiyaçtan faz
la bulunan işlenmeye elverişli fazla kısımların Hazine adına tescili, işlenmeye everişli olmıyan faz
la kısımların ise civar köylere tahsisinin yapılması öngörülmekte ve bu hususların bir yönetmelikle 
düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 139. — Tahsis kararı : 
Bu madde tahsis kararının kapsamını ve tahsisten sonra mera, yaylak ve kışlak alanları sınır

da rınm nasıl değiştirilebileceğini göstermektedir. 

Madde 140. — Tebliğ ve kütüğe kayıt : 
Birinci fıkrada mera, yaylak ve kışlak tahsis kararının kimlere tebliğ olunacağı ve nerelere 

gönderileceği gösterilmiştir. İkinci fıkrada, bu karara karşı, ilgili köy ve belediyelerin 60 gün için
de dâva açma hakları bulunduğu gösterilerek yargı denetimi olanağı sağlanmıştır. Ancak, tahsis 
kararına karşı açılacak dâvaların süratle, kolaylıkla ve ucuz şekilde sonuçlandırılabilmesi için, 
bu dâvaların reform bölgelerinde görevli mahkemede, reform bölgesi dışında görevli adliye mah
kemesinde görülmesi esası benimsenmiştir. 
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(Madde 141. — Tahsis amacı ve değiştirilmesi : 
ıSosyal ve iktisadî gelişme sonucu, mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen yerlerden madde

nin (a), (b), (e), (d) bentlerinde gösterilen nedenler dolayısiyle, daha başka şekilde yararlan
mak gerektiği takdirde, tahsis amacının değiştirilebilmesi öngörülmüştür. Ancak, bu işlemin ya
pılabilmesi reform bölgelerinde Taprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, reform belgeleri dışın
da Köy İşleri Bakanlığının tasvibine bağlanmıştır. Böylece mera, yaylak ve kışlak yerlerinin ge
lişigüzel başka bir amaca tahsis edilebilmesi önlenmek istenmiştir. 

Madde 142. — Tahsis kararının ilânı ve istihkak dâvası : 
Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen yerler üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 

iddia eden kişilerin ilân tarihinden itibaren 60 gün içinde istihkak dâvası açabilecekleri, bu sü
renin geçmesinden sonra talep hakkının, hakkın sona erdiği tarihteki bedele dönüşeceği ve bu 
dâvanın da bir yıl içinde açılması gerektiği maddede gösterilmiştir. Bu şekilde mera, yaylak ve 
kışlak olarak tahsis edilen yerlerin hukukî statüsünü korumak amacı göz önünde bulundurulmuş
tur. 

Madde 143. — Mera, yaylak ve kışlak üzerinde kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak yapılmış 
olan tescillerin durumu : 

Bu madde ile Türk Kanunu Medenîsinin 639 ncu maddesinin 6333 sayılı Kanunla değiştirilme
sinden önce açılan hasımsız tescil dâvaları sonucu mera, yaylak ve kışlak arazisinin kazandırıcı za
manaşımı yoluyla iktisabedildiğinin saptanması halinde durumun reform bölgelerinde toprak ve 
tarım reformu örgütüne, reform bölgeleri dışında Hazineye bildirilmesi zorunluluğu kabul edilmiş
tir. Bu durumda açılacak, tapu kaydının iptali dâvalarında ispat yükümünün dâvâlıya aidoldu-
ğu da, maddenin ikinci fıkrasında gösterilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlakların menfaati umuma ait arazilerden olduğu ve bunlar üzerinde özel 
mülkiyet kazanılamıyacağı Arazi Kanunnamesinde ve Yargıtay içtihatlarında da belirtilmiştir. Ha
sımsız tescil dâvaları sonunda elde edilen kararların kesin hüküm niteliği taşımadığı da açıktır. 
Mera, yaylak ve kışlaklarda, kazandırıcı zamanaşımı yoluyle mülkiyet iktisabettiklerini ileri sü
renlerin ispat külfetini yüklenmelerinde de hukuka aykırı bir durum olmadığı meydandadır. Çün
kü usul hükümlerinin geçmişe yürütülebileceği genellikle benimsenmektedir. 

Madde 144. — Tahsis kararında değişiklik : 
Köy veya beldeler halkının ihtiyacında doğacak değişiklik nedeniyle mera, yaylak ve kışlak 

tahsis, kararının nasıl değiştirilebileceği bu maddede gösterilmiştir, 

Madde 145. — Mera, yaylak ve kışlak kütüğü : 
Mera, yaylak ve kışlaklardan düzenli ve devamlı şekilde yararlanmayı sağlamak ve hukukî sta

tülerini korumak amaciyle, bunlarla ilgili ayrı bir kütüğün, tapu sicil muhafızlıkları veya memur-
luklarınca tutulması bu madde ile kabul edilmiştir. 

Madde 146. — Mera, yaylak ve kışlak iddiasının ispatı : 
Bu kanuna göre tahsis edilmiş olan mera yaylak ve kışlaklarla, sulama yer ve geçitlerinin an

cak kütükteki kayıtlara dayanılarak ispat edileceği, bunun dışında delil gösterilemiyeceği bu mad
dede açıklanmıştır. 

'üVEadtto 147. — Yararlanma hakkı ve kapsamı : 
Bu madde ile bir köyü veya beldeye tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaktan, tahsis kararı kap

samına giren aile başkanlarının yararlanma hakkına sahibolduğu gösterilmiştir. Mera yaylak ve 
kışlaktan yararlanabilmek için çiftçi ailesinin köy veya belediye sınırları içinde üç yıldan beri de
vamlı oturmasının gerektiği maddenin birinci fıkrasında gösterilmiştir. 

Köy veya beldeye yerleştirilenlerden, yerleşmenin kamu işlerine dayanması nedeniyle üç yıl ika
met şartının aranmıyacağı doğaldır. 
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Son fıkrada başka yerde ikametgah tesisi amaciyle köyü veya beldeyi terk eden ailenin yarar
lanma hakkını da kaybedeceği hükme bağlamaktadır. 

Madde 148. — Otlatma ve barındırma gücünde artış : 
GVIer'a, yaylak ve kışlağın otlatma veya barındırma gücünde bakım, koruma ve ıslah sonunda 

artıiş olmuşsa, otlatılacak veya barındırılacak hayvan sayısı ile ilgili yeni bir tespitin 13-3 nei mad
deye göre yapılması bu meddede düzenlenmiştir. 

Madde 149. — Yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı : 
(Köy veya beldede sonradan yerleşenlerle yeni aile kuranlarla mer'a, yaylak ve kışlaktan nasıl 

yararlanabilecekleri bu maddede gösterilin iştir. 
Maidde 150. — Otlatma hakkının kullanılması : 

. Ailelerin mera, yaylak ve kışlaktan eşit yararlanma hakkına sahilboldukları 147 nei maddede 
açıklanmıştır. Ancak, mer'a, yaylak ve kışlağın boş kalmasını önlememin de gerektiği bir gerçek
tir. Bu nedenle, her ailenin otlatma hakkmı tamamen kullanıp kullanmıyacağmı bildirmesi ve bu 
bildirimden sonra mulhtar ve belediye başkanının daha çok hayvan otlatmak istiyen aile başkan
larının istemlerini toplaması ve bundan sonra da köylerde ihtiyar kurulunun, beldelerde belediye 
encümeninin isteklerinin ihtiyaıçlan ile orantılı olarak sahipleri tarafından kullanılmıyan otlatma 
haikkmiın tespit edilecek bir ücret karşılığı devredilmesi bu maddede öngörülmüştür. 

Yararlanmanın ayrıntılarının yönetmelikte gösterilmesi kalbul edilmiştir. 
Madde 151. — Mera yaylak ve kışlak ürünlerinin paylaştırılması : 
Bu madde ile mera yaylak ve kışlaktan elde edilen, ürünlerin yararlanan aileler arasında 

hayvan sayısına göre köy veya belediye idaresince paylaştırılması öngörülmüştür. 
Madde 152. — Mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların yükümlülükleri : 
Bu maddede mera, yaylak ve kışlaktan yararlanan aile başkanlarının köy veya belediyelere 

hayvan başına ödiyecekleri ücretin miktarı, tah 'ili usulü ve tahsil edilen paranın nereye harca
nacağının yönetmelikte belli edileceği gösterilmiştir. 

Madde 153. — Sınırların işaretlenmesi : 
Mera, yaylak ve kışlak sınırlarının sürekli işaretlerle çevrilmemiş bulunması bunların işgal 

yoluyle elden çıkmasının başlıca nedeni olmuştur. 
Bu maddede sınırların işaretlenmesi ve bu işaretlerin sürekliliğini sağlamak hususunda köy ve 

belediye idareleri ile mera, yaylak ve kışlaktan yararlanan ai. elere düşen yükümlülükler gösteril
miştir. 

Madde 154. — Mera, yaylak ve kışlağın ıslah?, ve geliştirilmesi : 
Bu maddede mera, yaylak ve kışlaklardan en iyi şekilde yararlanılabilmesi için, yapılacak ıs

lah projelerinin reform bölgelerinde toprak reformu müsteşarlığınca, reform bölgeleri dışında ta
rım Köy İşleri ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp uygulanacağı, 15,2 nei maddeye göre toplanan 
paraların da bu ıslah çalışmalarında kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Madde 155. — Mera, yaylak ve kışlağın korunması : 
Muhtarların, belediye başkanlarının ve korucuların mera, yaylak ve kışlakların korunmasına 

ilişkin görev ve sorumlulukları bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 156. — Ço<ban tutulması ve ücreti : 
Bu kanuna göre tespit ve tahsis edilmiş mera, yaylak ve kışlaklarda hayvan otlatmanın verimi 

düşürmesini önlemek amaciyle otlatmanın çoban gözetiminde yapılması lüzumu bu madde ile be
lirtilmiştir. 

Madde 157. — İnşaat yasağı : 
Ülkemizdeki uygulama meralar üzerinde inşaat yapılmasına cevaz vermemiştir. Ancak, kışlak 

ve yaylaklarda, yararlanmanın özelliği dolayısiyie, sürekli nitelik taşımayan barınakların ve ağıl
ların yapılabilmesi olanağı tanınmıştır. 

Bu maddede, arazi kanunnamesinin sistemi ve mevcut uygulama benimsendiği gibi, 1* 1-23 sayılı 
Kanun hükümleri de göz önünde tutulmuştur. 
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Madde 158. — Orman bölgelerinde yararlanma : 
Orman bölgelerinde bulunan ımera, yaylak ve kuşlaklardan yararlanmanın orman varlığına za

rar vermesini önlemek amacı ile bu hüküm kanuna konulmuştur. 
Madde 159. — Birlikte yönetimi : 
Birden fazla köy veya belde halkının ortak yararlanmasına tahsis edilmiş bulunan mera, yay

lak ve kışlaklarda görev ve yetkilerin oasıl ve kimler tarafından kullanılacağını göstermek ama-
cıyle bu madde düzenlenmiş ve ortak kurulların çalışma şekline ilişkin ayrıntıların gösterilmesi 
yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 160. — idarî sınırlarda değişiklik : 
'Bu madde mülkî idarî sınırlarda yapılacak değişikliklerin mera, yaylak ve kışlaik tahsisine iliş

kin kararları etkilemiyeceğini göstermektedir. Bunun nedeni, mera, yaylak ve kışlaklardan, tah
sis kararma göre yararlanmanın sürekliliğini sağlamaktır. 

Maddi© 161. — Tabiat parkları : 
Bu madde ile, yararlanma hakkı verilerek talhsis edilen mera, yaylak ve kışlakların bitki ö ut ti

lerinin bilim yönünden araştırılmasını, korunmasını ve zenginleştirilmesini sağlamak amaciyle 
Bakavılar Kurulunca kararlaştırılacak belirli bölgelerde ve sınırlı alanlarda tabiat parkları kuru-
lalbilmesi öngörülmüştür. 

Madde 162. — Mera yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklar : 
Bu kanunda yer alan, mera, yaylak ve kışlaklarla iligili hükümlerin uygulanmasına ilişkin 

uyuşmazlıkların süratle, kolay ve ucuz şekilde çözülebilmesini sağlamak amacıyle bu madde hük
mü konulmuş, ayrıca 5'9I17 sayılı Gayrimenkule tecavüzün defi hakkında Kanun hükümlerinin sak
lı olduğu belirtilmiştir. 

ON1KİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜLMESİ 

Madde 163. — Toprak ve Tarım Reformu uyuşmazlık komisyonu : 
Bu kanunun uygulamasından doğacak olan uyuşmazlıkların, idarî yoldan incelenip çözülmıesi 

amacıyle Toprak ve Tarım Reformu uyuşmazlık komisyonlarının kurulmasında yarar görülmüştür. 
Uygulamada çıkacak uyuşmazlıkların incelenmesi ve isabetli bir çözüm şekline bağlanması, Ko

misyonda görev alacakların nitelik ve yetenekleriyle ilgili görülmüş ve Komisyonun kurulmasın
da bu husus göz önünde tutulmuştur. 

Uyuşmazlık komisyonlarının uyuşmazlık konusundaki incelemelerinin ve buna dayanan ka-
rarlarmıu yargı denetimi dışında bırakılması düşünülmemiştir. Şüphesiz ki, uyuşmazlıkların nihai 
çözüm yeri, yargı mercileridir Bu esas kanunda saklı tutulmuş, ancak idarî kademede çözülen 
ve ilgilileri yargı organına başvurma zorunda bırakmıyan uyuşmazlıkların bu yolla sonuçlandırıl
masının bir yandan uygulamada çabukluk kazandıracağı, diğer yandan da mahkemelerin işini azal
tacağı düşünülmüştür. 

Bir bölgede birden çok Toprak ve Tarım Reformu uyuşmazlık Komisyonunun kurulabilmesi
nin öngörülmesi de bu düşüncenin bir gereği sayılmıştır. 

Madde 164. — Komisyonun çalışması ve karar vermesi : 
Bu madde, Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonunun çalışmalarını düzenlemekte, 

inceleme ve karar verme hususundaki görev ve yetkilerini belirtmektedir. 
Gerçekten uyuşmazlıkların çözülmesi, her şeyden önce bir inceleme ve buna bağlı olarak da 

karar alma yetkisi ile doğrudan ilgilidir. Bu incelemelerin yapılması ve karar altına alınması hu
suslarının yanında uygulamanın gerektirdiği çabukluğun sağlanması da göz önünde tutulmuş ve 
bu işlem belli bir süre ile sınırlandırılmıştır. 
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Maddede belli edilen 60 günlük süre kamisyon incelemelemıin sürüncemede kalmamasını sağla
maya yöneliktir. Zorunlu sebeplerle bu süre içinde karara bağlanamamış uyuşmazlıklarda komis
yona tanınan yetkinin sona ermiş olacağı düşünülmemiştir. 

Madde 165. — Karar üzerinde yapılacak işlem : 
Bu madde, Toprak ve Tarım Reformu Komisyonunca verilen kararların ilgililere tebliği ve 

tarafların karara karşı görevli mahkemeye başvurma süresini, süresinde mahkemeye başvurulma
ması halinde kararın kesinleşmesine ilişkin sonuçları düzenlemektedir. 

Madde .166. —Görevli majhkeme >: 
Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde, bu Kanunun ve ilgili diğer kanunıların uygulamasından 

doğan her türlü uyuşmazlıkların az masraflı, kolay ve çabuk usullerle incelenip çözülmesi reform 
uygulamasının gereği ve bu kanunun genel ilkesi sayılmıştır. 

Diğer yandan toprak mülkiyetinin ve buna bağlı olarak mülkiyet uyuşmazlıklarının tapulama 
yoluyle çözülmesi, sağlam ve başarılı bir reform uygulaması için öngörülmüştür. 

Yurdun çeşitli bölgelerinde tapulama işlerinden doğan uyuşmazlıkları çözen tek hakimli ve 
asliye mahkemesi sıfatını taşıyan «'Tapulama Mahkemesi» faaliyet halindedir. 

Bu mahkemelerin görev alanına giren ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 47 nci maddesinde 
belirtilmiş bulunan uyuşmazlıklar, çoğunlukla reform uygulamasında da karşılaşılabilecek nitelikte 
görülmüştür. Bu nedenle, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasından çıkacak ve bu mahkeme
lerin görevi dışında kalabilecek uyuşmazliiklann çözülmesi için özel bir mahkemenin kurulması yeri 
ne, bu uyuşmazlıkların çözülmesi için tapulama mahkemelerini görevlendirmek, çabukluk, ucuz
luk ve kolaylık ilkesi açısından daha uygun bulunmuştur. 

Özel bir mahkeme kurabilmek için, bu mahkemelere gayrimenkul uyuşmazlıkları gibi çetinliği 
ve özelliği bilinen konuları çözecek tecrübeli hâkimler bulma ve atamadaki güçlükler de bu görüş
te etkili olmuştur. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulamasından çıkacak uyuşmazlıkların, reformun amacına uygun 
bir çabukluk içinde çözülebilmesi, tek yargı sistemini gerektirmektedir. Bu nedenle reform uygu
lamasındaki idarî işlem ve kararlar için de başvurul a calk yargı merciinin görevli mahkeme olması 
kabul edilmiştir. 

Esasen bu görüş, mevzuatımız bakımından bir yenilikte getirmiş değildir. Örneğin, 766 sayılı 
Tapulama Kanununun 28 nci maddesinde de benzeri bir hüküm mevcut bulunmaktadır. Sözü edi
len maddede. İtirazların Tapulama Komisyonunda karara bağlanmasından sonra, ilgililerin 30 gün 
içinde Tapulama Mahkemesine başvurmaları hükme 'bağlanmıştır. 

Diğer yandan Toprak ve Tarım Reformu uygulamasındaki kamu yararı, Anayasanın sebep, mak
sat ve konu yönleriyle öngördüğü bir husus olarak anlamını bulmuştur. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında mülkiyet ve ona ilişkin haklardan doğacak uyuşmaz
lıklar, tapulama çalışmalarının esasını teşkil etmektedir. Bunun dışında kalan ve uygulama böl
gesindeki arazinin niteliklerini tespit ve kıymetini takdir işlemleri kamulaştırma bedeline 
ilişkin uyuşmazlıklara da tapulama mahkemesinde bakılması, mahallî şart ve imkânlar açısından 
kolay, ucuz ve sonuçları itibariyle de daha isabetli bir çözüm yolu olarak görülmüştür. 

Tapulamadan doğan uyuşmazlıkların çözülmesini aksatmadan, uygulama bölgesinde ikinci bir 
mahkeme kurmak ve reform bölgesinde henüz tapulama mahkemesi kurulmamış ise bu mahkeme-
lei'i öncelikle faaliyete geçirmek ve reform bölgelerinde tapulama işleri sona ermiş olsa bile bu 
konunun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözülmesine kadar mahkemelerin görev süresini 
uzatmak ve böylece çabukluluk fikrini sağlayıcı tedbirleri almak bu maddenin tedviri amacı olmuş
tur. 

Maddenin son fıkrası, görevli mahkemelerin süresini uzatmayı gerektirmiyecek kadar az olan 
uyuşmazlıkların bölgedeki asliye hukuk mahkemelerinde çözülmesi ve bu suretle görevli tapulama 
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mahkemelerinin uyuşmazlıkların daha yoğun olduğu bölgelere nakline imkân sağlamak amacını 
taşımaktadır. 

Madde 167. — Yargılama usulü : 
Bu maddede, görevli mahkemenin izleyeceği ve uygulayacağı muhakeme usulü dle ilgilidir. 
Hukuk Usulü Mü!ha!ketm;eleri Kanunundaki çeşitli yargılama usûllerinden biri olan «sözlü yargı

lama usûlü» reform uygulamasının gerektirdiği çabuklaştırmada en uygun düşen yargılama usulü 
olarak görülmüş ve uygulamada, ayrıca açıklık bulunmıyan hallerde sözlü yargı usulü seçilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında uyuşmazlıklarda 3533 sayıh Kanun hükümlerimin uygulanamaya
cağı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Daha ziyade resmî daireler arasındaki uyuşmazlıklar için öngörülmüş tahkim usulünün, Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasından çıkacak uyuşmazlıklarda daha çabuk sonuç sağlayacağı 
düşünülmemiştir. 

Madde 168 - 169 Bava açma ve dava dosyalarının.devri : 
Bu maddeler, görevli mahkemeye dava açılması, delillerin verilmesi yollarını ve süresini göster

mekte ve uygulama bölgesindeki mahallî mahkemelerde görülmekte olup da bu kanunun veya bu 
kanunla ilgili diğer kanunların uygulamasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili dosyaların görevli 
mahkemeye devrini öngören hükümleri düzenlemektedir. 

Madde 170. — Davaya katılma : 
Bu madde, Toprak ve Tarım Reformu bölgelerindeki uyuşmazlıkların, daha kısa bir süre içinde 

sonuçlandırılması amacıyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına dâvaya katılma imkânı sağ
lamaktadır. 

Gerçekten ilgililerce takibedilmeyen davaların uzaması uygulamayı olumsuz yönde etkiliyeceği 
düşünülürse, Müsteşarlığa bu yolda bir olanak sağlanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Madde 171. — Mahkemenin bakacağı diğer işler : 
Bu madde görevli mahkemenin bakacağı diğer işleri açıklamaktadır. 
Maddede sayılan bu üslerin, 766 sayılı Tapulama Kanununun 47 nci maddesiyle tapulama bölge

lerinde ve tapulama mahkemelerinin görevleri içinde bulunduğu görülmekte ve böylece reform 
uyuşmazlıklarının da bu mahkemelerde çözülmesindeki yarar meydana çıkmaktadır. 

Madde 172, 173. — Vekâlet, vekâletname ve vekâlet ücreti : 
Bu maddeler, görevli mahkemede vekâlet yoluyla temsil, vekâletnamenin düzenlenmesi ve ve

kâlet ücretine ilişkin hükümleri, düzenlemekte olup, amaç ve kapsamı acık bulunmaktadır. 
Madde 174. — ilâmlar ve telbliği : 
Bu madde, görevli mahkemenin ilâmlarının d'izenlenmesi ve tebliği ile ilgili hükümleri taşı

makta vo anlamı açık bulunmaktadır. 
Madde 175. — Kanun yollan : 
Bu madde, görevli mahkemenin kararlarına karşı başvurulacak kanun yollarını göstermek

tedir. 
Kanun yollarına başvurmanın bir değer ölçüsü içerisine alınmasında, uygulamanın çabukluk 

i'kesTı bakımından yarar görülmüş ve böylece değeri 1 000 liraya (1 000 lira dâhil) kadar olan 
dâvalara ait kararların kesinliği kabul edilmiştir. 

Diğer yandan değeri (215 000) lirayı aşmayan davalar için Yargıtaydan duruşma istenilemiye-
ceği görüşünden hareket edilerek, zaman alıcı ve maksatlı tutum ve davranışların önlenilmesi dü
şün üzmüştür. 

Reform uygulamasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak görevli mahkemelerden verilen 
kararların YargıJtayda öncelikle inıeelenmesi, uygulamanın çabukluğu gerektiren ilkesi ile ilgi
lidir. 

Maddenin son fıkrası, bu kanunun kamulaştırmaya ilişkin hükümlerinin uygulamasından do
ğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak görevli malhkenıedenı verilmiş olan kararların Yargıtay 5 nci 
Hukuk Dairesinde incelenerek karara bağlanmasını öngörmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 35 — 

Bu fıkranın amacı, uygulamaya açıklık getirmektir. 
Gerçekten tapulama malıkemelerinin tapulamadan doğan uyuşmazlıklara i^şkin kararlan, es

kisi gibi Yargıltay 7 nci Hukuk Dairesinde iııceleaerek karara bağlanacaktır. Bu konuda bir de
ğişiklik düşünülmemişıtir. 

«•Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair» 1221 sayrlı Kanunun 22.4.Iİ962 tarilh ve 45 sayılı Kanun
la değiştirilen 3 neti maddesi, kamulaştırma ile ilgili sulh ve asliye hukuk mahkemelerinden ve
rilmiş kararların, Yargıtay 5 nci Hukuk Dairesinle inceleneceğini hükme 'bağlamıştır. Toprak ve 
Tarım Reformıu uygulamasında yapılacak kamulaştırmalardan doğacak uyuşmazlıkları ise, gö
revli tapulama mahkemesi çözecektir. Bu fıkra ile açıklığa kavuşturulması düşünülen husus, bu 
mahkemelerin kamulaştırma ile iljgili kararlarının da sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin ka
rarları gibi Yargıtay 5 nci Hukuk Dairesinde incelenerek karara bağlanmasının gerekli görüldü-

- günün teyididir. 

Madde 176, 177, 178, 179, 180. — Dava dosyalarının devri, adlî tatil, ihtiyatî tedibini ve yürüt
menin durdurulması yasağı, dava sonunda yapılacak işlem ve süreler : 

Bu maddeler, görevi sona eren tapulama manköinelerindeki dava dosyalıarınm devri, adlî tatil, 
ihtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulması yasağı, dava sonunda yapılacak işlem ve sürelerin 
hesaplanması ile ilgili husus'ları kapsamaktadır. 

Madde 181 -183. — Hare ve resimden muaflık, diğar kanunların uygulanması ve hâkimlerin 
özlük işler ile aylık ve ödenekleri : 

Bu maddeler uyuşmazlıkların çözülmesinde hare ve resim muafiyetini, kanunda açıklık bulun-
mıyan hallerde uygulanacak usuller ve görevli mahkeme hâkimlerinin özlük işleri ille aylık ve 
ödeneklerini düzeni emektedir. 

ONÜÇÜNOÜ BöLtKM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖRG-ÜTÜ 

Madde 184. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kannnıunda açıklandığı üzere, bu reformu başlatıp 

yürütmek amacııyle Başbakanlığa veya Başbakanın görevlendireceği Devlelt Bakanına bağlı bir 
müsteşarlık kurulması uygun görülmüştür. 

Madde, bu müsteşarlığı tüzel kişiliğe sahip katma bütçe ile yönetilen bir kuruluş olarak nite
lendirmektedir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı merkez örgütü. Merkez Koordinasyon Kurulu, Araş
tırma ve Eğitim Enstitüsü ile Toprak ve Tarım Reformu Bölge başkanlarından oluşmaktadır. 

Madde 185. — örgütlenme ve işleyiş : 
Bu madde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınım merkez ve taşrada örgütlenmesini, işle-

yişinıi, görev ve yetkisini ve bu sıfatla denetimine ilişkin hususlarla ilgili bulunmaktadır. 
Toprak ve Tarım Reformunun çok yönlü ve bu nedenle birçok bakanlık ve kuruluşların görev 

alanına giren hizmet yanlan olduğu kesin bir görüş halindedir. Özellikle Tarım, Köy İşleri ve Or
man bakanlıkları ile Başbakanlığa bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev ajanları ve 
dolayısıyle bu kuruluşların reform bölgelerindeki görevli personelinin işbirliği, reform çalışma
larının başarısı ile doğrudan ilgili bulunmaktadır. 

Diğer yandan bu bakanlık ve kuruluşların soramlu'luğunu taşıdıkları aslî görevlerinin de ak
samadan yürütülmesindeki sorumluluğun da göz önünde tutulması gerekli görülmektedir. 

İlgili bakanlık ve kuruluşların taşra birimle 'inden faydalansın ada ve bununla ilgili olarak 
ilişkilerin kurulmasında en uygun ve isabetli tedbirlerin Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenleneceği düşünülün ektedir. 
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Gerçekten ilgili kuruluşların taşra birimlerinin uygulamada duyulacak lüzum ve ihtiyaçlara 
göre ne zaman ve ne suretle geçici olarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine gire
ceğinin veya destek birimi olarak çalıştırılacağının yönetmeliğe bırakılması, bir yandan uygula
ma esneklik olanağını ve öte yandan işbirliğinin, Bakanlar Kurulu koordinatörlüğünde daha et
kili o'lımasmı sağlayacaktır. 

Majdide 186, 187. — M e r t a iKoondin!asy>on Kurulu, Araştırma Eğitim Enstitüsü : 
Bu maddeler, Merkez Koordinasyon Kurulunun kimlerden oluşacağını göstermekte ve uygula

mada ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak ve uygulamada görev alacakların hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimleriyle ilgili hususları düzenlemektedir. 

Madde 183. — Bölge başkanlığının emrine geçme : 
Bu madde 185 nci madde ile çıkarılması öngörülen Bakanlar Kurulu Yönetmeliği esaslarına 

göre, kunılacak ilişkileri ve ilgili kuruluşların uygulama bölgelerindeki biriimlerinin müsteşarlık 
emrine geçmelerinden sonraki hükümleri taşımaktadır. 

Madde 189, İSO, 191, 192, 193, 194, 195, im, 197, 198, 199, 200, 201, 002, 203, 
Bölge başkanlarının görev ve yetkileri, işbirliğinin sağlanması, atama ve sözleşme ile çalıştır

ma köylerin önderliği, askerlik görevleri, bütçe, personel, araç ve gereç, ita amirliği ve iş güçlüğü, 
iş riski ve eleman teminindeki güçlük zammı : 

Bu maddeler içerisinde Toprak ve Tarım Reibrmu bölge başkanlarının görev ve yetkileri, il
gili kuruluşlarla işbirliği sağlanmasını örgüte yapılacak atama, sözleşme ile çalıştırma yetkisini 
ve köylerin önderliğini ve bunlarla reform bölgelerinde çalışanların askerliklerini bütçe giderleri
ni, perslonel, _araç ve gereç sağlamayı ita amirliği ve yan ö'demeleri kapsıyan vo bünyesinde 
açı'klık taşıyan hükümler yer almış bulunmakta lir. 

ONDÜRDÜNCÜ BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

Madde 204 — 205. — Toprak ve Tarım Reformu fonu : 
Toprak ve Tarım Reformu hizmetlerinin ivedilikle yürütülmesi için çeşitli gelir ve harcamala

rın «Toprak ve Tarım Reformu Fonu» içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Toprak ve Tarım Re
formu Fonunun esas kaynağını her yıl Genel Bütçeye konacak ödenekler teşkil etmektedir. Bu
nun yanında, Arazi Vergisinin belirli bir payının Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktarılması, 
bu vergi kaynağının belirli hizmetlere tahsis edilmesi amacına "ygun düşmektedir. Bu suretle 
tarımsal arazilerden ekle edilecek gelir, yine t a n nanl alanın düzenlenmıssine ve kalkındırılmasına 
harcanmış olacaktır. 

Fonun harcamalarının büyük kısmını, kamulaştırma bedel ve taksitleri ile tarımsal verimin 
artırılması için açılacak krediler teşkil etmektedir. Ayrıca ivedilikle sağlanması gerekli araç. ve 
gereçlerle, bâzı hizmet karşılıklarının bu fondan ödenmesi öngörülmüştür. Maddeye, cari giderler-. 
den hangilerinin fondan ödenemiyeeeği hususunda bir kısıtlama konmuş ve fondan açılacak kredi 
ve karşılıksız yardımların esaslarının bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 208. — Fonun yönetimi ve denetimi : 
Toprak ve Tarım Reformu Fonu, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yönetilecektir. 

Fonun Saymanlık Müdürünün Maliye Bakanlığınca atanacağı hükme bağlanmaktadır. 
Toprak ve Tarım Reformu ile ilgili işlemlerin gerektirdiği sürat ve esneklik, Genel Muhase

be, Sayıştay ve Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunları hükümlerinin öngördüğü formaliteler için
de sağlanmıyacağı için, fon harcamalarının bu kanunlara tabi tutulmamasında zorunluluk .görül
müştür. Buna karşılık, fon hesaplarının ve yıllık •bilançosunun 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
uyarınca Yüksek Denetleme Kurulunca denetleneceği hükme bağlanmış, böylece ödemelerin mev-
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zuata uygun olarak yapılmasının, yasama organınca murakabesi mümkün kılınmıştır. Bu denetle
me şekli 2510 sayılı İskân Kanunu ile ona ek kanunlar gereği kurulan özel iskân fonu hakkında 
uygulanmaktadır. 

Fonla ilgili ayrıntılar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Toprak ve Tarım Reformu" Müste
şarlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilecektir. 

Madde 207. — Kredilerin kullanılması : 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde, çiftçi ailelerine, kuruluş, donatım, destek kredileri ile 

diğer krediler sağlanmasının, Toprak ve Tarım Reformu koperatifleri eliyle yapılması bu madde 
ile hükme bağlanmıştır. Bu şekilde, aile işletmelerinin faaliyetlerimin birbirini destekleyici yön
de olması sağlanmış bulunmaktadır. Böylece, bu kanunun yedinci bölümünde düzenlenen toprak 
reformu kooperatifleri ile ilgili hükümlerle birlikte, Anayasanın kooperatifçiliğin geliştirilme
sine ilişkin 51 nci maddesi hükmüne uyulmaktadır. 

Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerine, Toprak ve Tarım Reformu Fonundan sağlanacak 
kredilerin ödenmesinden, kooperatif ile borçlu çiftçi aileleri birlikte müteselsilen sorumlu olacak
lardır. Bu hüküm, kredi sistemi akışının devamlılığını sağlayacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu Fonundan sağlanacak her türlü nakdî ve aynî kredilerin yerine 
kullanılmasını sağlamakla Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri yükümlü bulunmaktadır. 
Toprak Reformu Müsteşarlığı bu konuda denetim yetkisine sahip kılınmıştır. 

Madde 208. — T. C. Ziraat Bankasının açacağı kredi : 
Toprak ve Tarım Reformu Fonu dışında, T. C. Ziraat Bankasının da Toprak ve Tarım Reformu 

kooperatiflerine kredi vermesi öngörülmüş ve bu kredilerin sağlanmasında, adı geçen kooperatif
lere öncelik tanınması hükmü getirilmiştir. 

Madde 209. — Alacakların tahsili usulü : 
Toprak ve Tanın Reformu uygulamaları ve verimli tarımsal işletmelerin kurulması <ile ilgili 

olarak dağıtılan toprak, bununla birlikte verilmişse ev, ev yeri, araç ve gereçlerin bedelleri, aynı şe
kilde arazi toplulaştırma sonucu yapılan borçlandırmalardan ve bu kanun hükümlerine göre açılan 
kredilerden doğan alacaklar, vadesinde ödenmediği takdirde, bir kamu alacağı olarak 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Ancak, 
anılan kanunun gecikme zammına ilişkin hükümleri bu konuda uygulanmıyacaktır. 

Çiftçi ailelerinin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kabul edilecek deprem, sel bas
kını, yangın, dolu gribi nedenlerle zor durumda kalmaları halinde alacakların alınması yine Müste
şarlıkça tespit edilecek bir süre için geri bırakılabilecektir. 

Madde 210. — özel amaçlarla kredi verilmesi : 
Çiftçi ailelerinin topraklandırılmadın, donatılmaları gibi, genel kredilendinmenin dışında, Top

rak ve Tarım Reformu amaçlarına uygun bâzı özel durumlarda da kredi açılması öngörülmüştür. 
Bu durumlardan biri, toprağın aile işletmeleri büyüklüklerinden daha küçük parçalara bölün

mesini önlemek için, sahibinin ölmesi halinde, bu işletmenin bir mirasçıya tahsisinin gerektiği hal
lerde, diğer mirasçıların haklarını karşılamak üzere, işletecek çiftçiye kredi açılmasıdır. 

Diğer bir durum, küçük ve parçalanmış işletmeleri toplulaştırma için yapılan çalışmalar sonu
cu, gerekli büyüklük ve bütünlükte eski toprakla undan daha değerli toprak tahsis edilen çiftçile
rin, bu değer farkını Ödemeleri için kredilendirilmeleridir. 

Ayrıca, mera, yaylak ve kışlakların tahsis amaçlarına uygun olarak, çiftçi ailelerinin bunlardan 
yararlanabilmeleri, verimli duruma getirilmeleri, bakım ve korumanın sağlanması için kredi açıl
ması öngörülmüştür. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde krediler Toprak ve Tarım Reformu Fonundan ve T. C. 
Ziraat Bankasından karşılanacaktır. 

Reform bölgeleri dışında, arazi toplulaştırma ve mera yaylak ve kışlakların ıslahı, bakıını ve ko
runması için gerekli krediler T. C. Ziraat Bankasından sağlanacaktır. 
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Madde 211. — Aynî fcrediler : 
Bu kanun gereğince topraklaman çiftçi ailelerinin toihunı, fidan, damızlık gibi ihtiyaçlarının, 

Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftliklerinden, ısılaıh istasyonlarından, fidanlıklarından, hayvan 
yetiştirme kurumlarından, haralarından, öncelikle karşılanması için bu hüküm getirilmiştir. 

Aynı şekilde, topraklandırılan çiftçi ailelerinin tarımsal üretim araç ve gereçlerinin, Toprak ve 
Tarım Reformu kooperatifleri eliyle, Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından taksitte sağlan
ması esası benimsenmiştir. 

ONBEŞ4NCİ BÖLÜM 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Madde "212. — Toprak ve Tarım Reformu (kolaylaştırma yükümü : 
Toprak ve Tarım Reformunun uygulanması ve hızla sonuçlandırılması için, ilgili resmî ve özel 

kişilerle, kurum ve kurulların; duyurma, belirtme, inceleme, yoklama, araştırma, soruşturma, kamu
laştırma, tapulama, kovuşturma, dağıtma ve toplulaştırma gibi, bu Kanunda belirtilen hususlarda 
kendilerinden istenen bilgileri ve verilen görevleri geciktirmeden yapmaları veya yazışmaları ce
vaplandırmaları, her türlü, kolay lığı uygulayıcılara göstermeleri amaciyle bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 218. — 'Toprak normunun korunması : 
İşletmelerin asgari bir bütün olarak devamlılığının sağlanması için, bu madde tedvin edilmiştir. 
Madde 214. — Devletçe Dağıtılmış olan topraklar : 
4753 sayılı Kanunla toprak sürekli, bölünmeden ve verimli işletilmek üzere çiftçilik yapanlara 

veya yapacaklara bir aile işletmesi olarak dağıtılmıştır. Aynı şekilde, 4486 sayılı Kanunla da, Tek
nik Tarım ve Teknik Bahçivanlık okullarında çiftçiliği bütünü ile meslek olarak öğrenen mezunla
ra da (diğer çiftçilere teknik tarım ve bahçıvanlık işlerinde örnek olmak üzere) bizzat işletmeleri 
için toprak verilmiştir. Bu nedenle her ika Kanunun amaciyle bu Kanunun amacı uygunluk göster
diğinden bu kanunlara göre verilmiş bulunan topraklarda da, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 216. — Tarım dışı amaca taihşis : 
Toprak ve Tarım Reformunun bir amacı da tarıma elverişli toprakların sürekli ve verimli ola

rak tarımda kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle, büyük ve önemli sebeplere dayanmadıkça, 
sahibine bırakılan veya dağıtılan toprağın bir kısmının bile tarım dışı bir amaç için kullanılmaması 
gerekli bulunımaMadır. 

Ancak, şehirleşme, sanayileşme ve turizmi gibi amaçlarla, altyapı ve üstyapı tesisleri için gerekli 
araziler Bakanlar Kuruluna tarım dışı amaçlara tahsis edilebilecektir. 

Madde 216. — Orman sınırlarının teslbiti : 
Bu madde ile Kanunun uygulanması sırasında orman sayılan alanlarla, tarım topraklarının ayrıl

ması ve buna uygun olarak toprak mülkiyet durumunun tesıbiti gerekli bulunduğundan, uygulamada 
öncelikle, 6831 sayılı Kanuna göre, onman sınırlarının tesıbiti zorunluluğu kabul olunmuştur. 

Madde 217. — Reform bölgelerinde tapulama uyuşmazlıklarının incelenmesi : 
Toprak ve tarım reformunda aranan süratin gerçekleşmesi için reform bölgelerinde tapulama

nın tamamlanmış ve taşınmaz malların hukukî ve geometrik durumlarının saptanmış olması gere
kir. Ancak tapulaması tamamlanmayan bölgelerde, tapulamanın tamamlanmasını beklemek işle
rin gecikmesine neden teşkil edecektir. Maddede reform bölgeleri veya toplulaştırma alanlarında 
tapulamadan doğan uyuşmazlıkların tapulama komisyonları ve tapulama mahkemelerinde önce
likle incelenip çözülmesi, bu kararların temyiz edilmesi halinde Yaıgıtayda öncelikle incelenmesi 
öngörülmüştür. 

İkinci fıkrada, toprak ve tarım reformunun veya toplulaştırmanın uygulanmasını sağlayan 
proje ve plânların yapıldığı zamana kadar uyuşmazlıkların çözüme bağlanamamış olması halinde 
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yapılacak işlem belirtilmiş, böyle hallerde proje ve plânların tapulama tespit tutanağmdaki du
rum esas alınarak hazırlanması yönü benimsenmiştir. Uyuşmazlık, proje ve plân uygulanmasından 
sonra çözüme bağlandığı ve hükümle haklı çıkıldığı takdirde uyuşmazlık konusu taşınmaz mal 
elde bulunursa aynen haklı olana verilecektir. Proje ve plânın uygulanması nedeni ile taşınmaz 
malın aynen iadesi olanaksız hale gelir veya aynen iadesi proje veya plâna aykırı düşerse, bu 
takdirde hakkın bedele dönüşeceği kabul edilmiş ve böylece hak sahibinin taşınmaz malının para
sını alması sağlanmıştır. 

Madde 218. — Sınırların belirtilmesi ve korunması : 
Toprak ve tarım reformu gereği, düzenlenen toprak mülkiyet ve tasarruf düzeninin bozulma

ması, sürekli kalması, yeni uyuşmazlıklara meydan verilmemesi veya sınır uyuşmazlıklarının kolay 
çözülmesi için tarla veya işletme sınırlarının oynamaz beton kalıp, büyük taş, çit, duvar, yerine 
göre sınır ayırmaya yarayan diğer malzeme ile belirgin hale getirilmesi ve bunların süreklilikle
rinin sağlanması uygun ve zorunlu görülmüştür. 

Madde 219. — Suyu kullanma düzeni • 
Suların tarıma tahsisi, kullanmada öncelik sırası ve izinler, sulama ücretleri, su tevzii sistemi 

gibi hususların bir düzene bağlanması zarureti karşısında bu konu ile ilgili esasların bir yönet
melikte belirtilmesi ve reform bölgelerinde suyu kullanma düzeninin reform örgütünce ve reform 
bölgeleri dışında da ilgili bakanlıklarca sağlanması bu madde ik hükme bağlanmıştır. 

Madde 220. — Taşınmaz mallara görevlilerin girmesi : 
Toprak ve tarım reformu uygulamasının, gerek kamulaştırma ve dağıtım işlerinde, arazi nite

likleriyle değerlerinin tespiti, gerekse kullanma şekillerinin, işlenme ve işletilme durumlarının be
lirtilmesi işlemlerinin kolaylaştırılması ve bâzı önleyici engellerle aksatılmaması için, görevlilerin 
taşınmaz mallara gündüzleri serbest girme yetkisi bu madde ile sağlanmıştır. 

Yalnız görevlilerin taşınmaz malın bulunduğu yerin en büyük mülkî amirince verilmiş belgeleri 
taşımaları ve yanlarında, beldelerde belediye meclisi, köylerde köy ihtiyar kurulundan bir kişinin 
bulunması gereklidir. Görevliler taşınmazlara ancak gündüzleri girebilirler. 

Görevlilerin görevlerini yapmaları önlenmek istenirse veya taşınmaz mala girmelerine karşı ko
nulursa, güvenlik kuvvetleri hizmetin görülmesi için gerekli yardımı sağlayacaktır. 

Madde 221. — Bilirkişilerle komisyonlar başkan ve üyelerinin yemini : 
Maddede toprak ve tarım reformu bölgesinde görev alacak komisyonların başkan ve üyelerine 

ve bilirkişilere görecekleri işin önemi nedeniyle yemin ettirilmesi esası, hukuk alanındaki uygula
maya paralel olarak kabul edilmiştir. Yemin reform bölgesindeki görevli hâkim veya bu hâkim 
bulunmadığı takdirde, o yer asliye hukuk mahkemesi hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu uyarınca yaptırılacaktır. Yemin, verilen görevi doğru ve kanunlara uygun biçim
de yerine getirmeyi gerektiren sözleri kapsıyacaktır. 

Madde 222. — Vergi, hare ve resimden muaflık : 
Bu kanunun uygulanmasında, ilgililere kolaylık sağlamak, onları özellikle kamu yararı bakı

mından yapılan bu işlerde külfetten uzak tutmak amacıyle her türlü vergi, hare ve resimden mu
afiyet tanınmıştır. 

Ancak, .ilgililer 5 000 lirayı aşan uyuşmazlıkların çözülmesinde bu muaflıktan yararlanamıya-
caklardır. 

Madde 223. — GHimrük muaflığı: 
Toprak ve tarım reformu çalışmaları ile ilgili olarak, gerek uluslararası kuruluşlardan ve ge

rekse yabancı devletlerden, bağış ve yardım yoluyle gönderilen, veya ithal edilecek araç ve gereç
lerin gümrüklenmesinde bu madde ile her türlü vergi, resim ve hare muaflığı tanınmıştır. 

Madde 224. — Tebligat : 
Bu kanunun gereğince yapılacak tebliğlerin ivedilikle ve kolaylıkla sonuçlandırılması için bu 

maddenin kanuna konulması gerekli görülmüştür. 
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Madde 225. — Bölge başkanlığı işlerinin devredilmesi : 
Toprak ve tarım reformunun, bölge bölge yurdumuzda mümkün olan en kısa zamanda uygulan

ması öngörüldüğünden, uygulamayı yapan bölge başkanlığı, işlerinin bitiminde, bölgeden ayrıla
caktır. 

Bu nedenle, bölgede bu kanunla yapılması ve izlenmesi gerekli bulunan işlerden tarımsal ge
lişme ile ilgili görevler Tarım Bakanlığının bölgedeki öıgütleriyle diğer görevlerin ise ilgili bakan
lıklarca yürütülmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 226. — Toprak ve tarım reformu fonuna aktarma : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile kurulmuş bulunan özel fon bütün alacak ve 

borçlarıyle, toprak ve tarım reformu fonuna aktarılacaktır. Bu kanunla kaldırılan 4753 sayılı Ka
nunun bu fonu, aynı amaçla kurulan yeni fona bütün hak ve vecibeleriyle intikal etmiş olacaktır. 

Madde 227. — Devlet Memurları Kanununa eklenen hüküm : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi ile eklenen ek 3 

ncü madde, kamu personeli ile ilgili hükümlerin bir bütün halinde bir arada bulunmasını sağla
mak amacıyle, Devlet memurlarına ilişkin hükümlerin adı geçen kanuna ek olarak çıkartılacak ka
nunlarda belirtilmesini öngörmüştür. 

Bu madde ile, kanundaki bu esas yerine getirilmiş olmaktadır. 

ONALTINOI BÖLÜM 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Madde 228. — Bildirim verilmemesi veya gerçeğe aykırı bildirim verilmesi : 
Kanunun 14 ncü maddesinde, toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerdeki, ger

çek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, uygulamanın bağladığının duyurulmasından itiba
ren üç ay içinde, nerede olursa olsun tasarrufları altındaki arazi ile varsa üzerimdeki yapı ve tesis
lerini, işletme şekillerini ilgili mercilere bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. 

Bu maddede yükümlü kılman, gerçek kişileıievarsa kanunî temsilcileri, özel huıkulk tüzel kişi
leri yetkilileri, yazılı bildirim verme yükümünü yerine getirmedikleri veya kasten gerçeğe aykırı 
bildirim verdikleri takdirde cezaya çarptırılacaklardır. 

Kamu tüzel kişileri yetkiliileri bu yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmezlcrse, Türk Ceza Ka
nununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılacakları cihetle, maddeye onlar hakkında ayrıca hüküm 
konulmamıştır. 

Madde 229. — Görevi ihmal veya kötüye kullanma : 
Bu kanun ile kendilerine görev verilen belediye başkanları, belediye encümeni üyeleri, muhtar

lar, köy ihtiyar kurulu üyeleri ve diğer görevlilerin, bir kamu hizmetini yaptıkları kabul edilerek, 
görevlerini ihmal ederlerse veya kötüye kullanırlarsa, diğer memurlar gibi Türk Ceza Kanununun 
230 ncu ve 240 ncı maddelerinde yazılı cezalarla cezalandırılmaları gerekli görülmüştür. Bunların 
görevlerini ihmal veya kötüye kullanmaları sonucu bir zarar meydana gelmişse, bu zararı da ayrıca 
ödemeleri uygun sayılmıştır. 

Madde 230. — Kiracılık ve ortakçılık hükümlerine ayları davranma : 
Tarımsal kiracılık ve ortakçılık uygulaması bu kanunda hukukî bir düzene sokulmuştur. Bu dü

zene aykırı davranışları önlemek için bu madde il o ceza müeyyideleri getirilmiştir. 
Bu maddeye göre, arazisini kiraya veya ortağa veren kimse, toprak veya kiraya verilen yerler

deki tesislerle ilgili bina ve arazi vergilerinin kiracı veya ortakçı tarafından ödenmesini şart koşmuş-
sa; kiracının veya ortakçının toprak üzerindeki tarımsal üretim ile ilgili çalışmalarını önleyici ve
ya zorlaştırıcı ya da sözleşme süresince kiracıyı, veya ortakçıyı sözleşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde 
bulunmuşsa; 116 ncı madde gereğince istiyemiyeceği belirtilen hususları, kiracı veya ortakçıdan 
talebetmişse, 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına çarptırılacaktır. 
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Madde 231. — Mera, yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı davranma : 
Mera, yaylak ve kışlaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaati umuma ait yerler

dendir. Bu nedenle mera, yaylak ve kışlağın tesbit ve tahsis işlemlerini engelliyenler, sınırlarını be
lirten işaretleri bozan veya değiiştirenler, bu yerlerin tamamını veya bir kısmını eken, süren veya 
işgal edenler, usullere aykırı olarak hakkı olmadığı halde veya hakkından fazla hayvan otlatanlar, 
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezalandırılacaklardır. 

Aynı zamanda, mera, yaylak ve kışlaklar için bu kanunla getirilmiş bulunan yararlanma, koru
ma ve ıslah hükümlerine aykırı davrananların da cezalandırılması, bu yerlerin korunması ve verim
li kullanılmasını sağlama yönünden öngörülmüştür. 

Mera, yaylak ve kışlaklara hasar ve zarar verenler ayrıca bunları da tazminle yükümlü kılınmış
lardır. 

Bu yerleri korumakla görevli koruculara karşı işlenecek fiiller, bir memura karşı işlenmiş fiil 
olarak takibedilecektir. 

Madde 232. — Sınır belirtmede veya korumada ihmal : 
Toprak ve tarım reformu bölgelerinde çiftçiler topraklarının sınırlarını elverişli ve belirgin işa

retlerle belirtmek ve sürekliliğini sağlamakla yükümlü kılınmışlardır. Bu madde ile buna aykırı 
davranan toprak sahiplerinin cezalandırılmaları ön görülmüştür. 

ONYEDÎNCÎ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Madde 233. — Yönetmelikler : 
Toprak ve tarım reformu uygulamasını geciktirmemek ve kolaylaştırmak için bu kanunda sözü 

edilen yönetmeliklerin, biran önce çıkartılması amacıyle bu hüküm getirilmiştir. 
Madde 234. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleri tip anasözleşmeleri : 
Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin kurulmasını 

geciktirmemek için, bu kooperatiflerin tip anasözleşmesini toprak ve tarım reformu müsteşarlığı
nın en geç bir yıl içinde hazırlanması gereği hükme bağlanmıştır. 

Maddfc 235. — Kiracılık ve ortakçılık hükümlerinin uygulanması : 
Bu kanunla, kiracılık ve ortakçılık için bütün ülkede uygulanacak hükümler getirilmiştir. 
Bu nedenle toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, kiracılık ve ortakçılıkla ilgili hükümle

rin, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir buçuk 
yıl sonra uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Ortakçılık ve kiracılık düzeni bakımından önem taşıyan tip sözleşmelerin ise, bir yıl içinde ha
zırlanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 236. — Mera, yaylak ve kışlak hükü Tilerinin. uygulanması : 
Bu kanuna göre tespiti yapılan mera, yaylak ve kışlakların bu kanunda yazılı hükümlere tabi 

olacağı maddede gösterilmiştir. 
Madde 237. — Kamulaştırmada v© bedele dönüşen diğer haklarda ödeme : 
Bu maddede kamulaştırmada ve bedele dönüşen diğer haklarda, karşılığın nasıl ödeneceği 

gösterilmiştir. 
Madde 238. — Toprak ve iskân işleri ik ilgili hükümler : 
'1B4I5 yılından beri yürürlükte bulunan ve uygulanan 4758 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka

nunu ile ek ve tadillerinin bu kanun ile yürürlükten kaldırılması dolayısiyle, evvelce yapılan uy
gulamaların Danıştay, malhbeme ve idari karar la ' gereğince tashih ve ıslahı işlemleri zorunlu ol
duğundan reform bölgesi içinde ve dışında bu işlemlerin uygulama tarihindeki mer'i hiükümiere 
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göre Topraık ve İskân İğleri G-enel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu ne
denle, Toprak ve Tarım Reformu öntedlbirler Kanununa paralel olarak maddenin birinci fıkrası 
•tedvin edilmiştir. 

Diğer taraftan; 47*513 sayılı Kanmı ile ek ve tadillerinin bu kanunla tamamen ve 2510 sayılı 
İskân Kanunu ile ek ve tadillerinin ;bu kanuna aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırılması ne
deniyle; reform, 'bölgesi dışında uygulanmasında zorunluluk görülen ve maddede ayruntılarıiyle 
belirtilen hlamötlerin .bu kanunla ilişkisi kurulmak suretiyle Topraık ve İskân işleri G-enel Müdür
lüğü tarafından yürütülmesine ait hükümler bu kanunun ve yürürlükte kalan diğer ilgili kanun
larla uygulanmasından doğabilecek tereddütler ve sakıncaları gidermek amacı bu maddede yer 
almıştır. 

Madde 239. — Kaldırılan bükümler : 
Bu maddede, bu kanunun yürürlüğe girmesi ile uygulanmasında gerek kalmıyan 475'3 sayılı 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırıldığı ve bu kanuna uy
mayan diğer kanun hüfcümlerinkı yürütülemiyeceği belirtilmektedir. 

Madde 240. — Yürürlük : 
Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 241. — Yürütme : 
Bu maddede kanunun, kapsamı göz önünde tutularak Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belir

tilmiştir. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ BAHRİ DAĞDASIN, TARIM VE TOPRAK REFORMU KANUN 
TEKLİFİ (2/569) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım, memleketimizde millî ekonomimin temelini teşkil etmekte ve nüfusumuzun büyük çoğun
luğu bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Millî gelirin önemli kısmı tanına dayanmakta ve ihra
catımızda tarım ürünleri başta gelmektedir. Ara w, varlığı, ikilim şartları ve su kaynakları bakı
mından da tarımımız şimdiki üretimin ço'k üstünde bir potansiyele sahiîptir. Fakat, bu potansiyel 
tam olarak harekete geçirilememiş, millî ekonomiye katkısı yeterli kadar gerçekleştirilememiş ve 
çiftçilerin daha yüksek bir hayat seviyesine ulaşması sağlanamamıştır. 

Bu ütibarla üretim potansiyelimizi tam mânasiyle değerlendiren ve tarımla geçinenlerin gellk 
ve hayat seviyesini yükseltmeyi gerçekleştirecek köklü tedbirleri kapsıyan bir «Tarım ve Toprak 
Reformu Kanununa» ihtiyaç bulunmaktadır. 

Memleketimizde şiilmdiye kadar tarımsal üretimde görülen artışlar, genellikle ekliliş sahasmm ge
nişlemesi suretiyle olmuş ve bu genişleme marjinal alanları dahi aşmıştır. Her ne kadar ıslah edil
mek suretiyle bir kısım arazidin züraat'e alınması imkânları var ise de, bu imkânlar çok sınırlıdır. 
Halen tanımsal üretim artışı süratle büyüyen nüfusumuzun besin ve diğer ihtiyaçlarını karşılıya-
cak ve çoğalan miktarda ihracata imkân verecek hızda değildir. Yapılan hesaplara göre nüfusu
muz yılda % ;2,6 (köylerde % 3 ün üstünde) oranında çoğalmakta, tarımsal gıda maddeleri üretil 
mi artışı (ise bunun üstüne pek çıkmamaktadır. Bu iki artış aynı tempo lile devam ettiği takdirde 
önümüzdeki yıllarda gıda maddeleri ihtiyacımızda önemli açıklar olacağı ve gereklî tedbirler şim
diden alınmadığı takdirde sosyal, ekonomik ve politik bakımlardan sakıntıların meydana gele
ceği şüphesizdir. 

Tanımda verimin düşüklüğü, işletmelerin küçüklüğü nüfusun fazlalığı sebebiyle fert başına 
düşen gelir, diğer sektörlerdekinden çok aşağıdadır. Ekonomik bakımdan gelişmiiş ülkelere 
oranla memleketimizde tarım nüfusu oldukça yüksektir. Genel nüfus içindeki tarım nüfus ora
nı devamlı olarak düşmekte ise de, tarımdaki mutlak nüfus artmaya devam etmektedir. Tahmin
lere göre nüfusumuz 1985 yılında 55 ımilyonu aşacak ve 2000 yılında 80 mlillyona ulaşacaktır. Bu 
nüfus çokluğu orman, mera ve tarım arazisine baskıyı artırmakta ve bu kaynakların tahribine 
de sebebolmaktadır. 

Tabiî olayların bu şekilde tarım aleyhine gelişmesi yanında, ekonomik, teknik ve sosyal tedbir
lerde yeterli derecede ele alınamamıştır. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması ve tarımda üretimi 
artıran tedbirlerin kısa zamanda ele alınarak yeniden düzenlenmeye «reforma» gidilmesi lâzımdır. 

Yurdumuzda çiftçinin muhtaç olduğu üretim maddeleri sistematik bir şekilde çiftçiye ulaştı-
nlmadıkça çiftçi bunları zamanında ve yeteri kadar temin edemedikçe üretimin primitif usul, araç 
ve gereçlerle artırılması mümkün olamıyacağı gibi onun yetiştirdiği ürünlerin toplanması, staıı-
darize edilmesi, işlenmesi ve pazarlanması organize edilmedikçe de tarımda kalkınma beklenemez. 

Tarım alanında bünye bozulmuş ve bünyeyi teşkil eden tarım işletmeleri ekonomik olma yete
neğini kaybetmeye başlamıştır. Bütün işletmelerin % 96 sini bulan 200 dönümden küçük tanm 
işletmeleri satınalma ve yatırım gücünü yitirmiş ve arazileri parçalanarak üretim tekniği ile top
rak ve su muhafaza tedbirlerinin yerine getirilmesine uygun olmıyan bir şekil almıştır. 

Tarım sektöründe mülkiyet emniyeti özlenen şekilde teessüs etmemiş olmasından tarım üretimi 
ayrıca zarar görmektedir. Bunun için tapu ve kadastro işlerinin süratle ikmâli, mülk sınırlarının 
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gereği şeltilde belirtilmesi, her türlü kullanma, faydalanma ve işletme haklarının düzenlenmesi 
suretiyle Anayasamızın 36 ve 37 rıci maddelerindeki hükümlerim gerçekleştirilmesi «arttır. 

Kira ve ortakçılık memleketimizde yaygın bir haldedir. Bunların tamamını kaldırmamız (müm
kün değildir. Bu işletme tipine son verildiği takdirde önemli bir ekonomik sosyal problemin or
taya çıkacağı muhakkaktır. Bu sebeple kiracı ve ortakçılar ile mülk sahiplerinin karşılıklı hakla
rını emniyete alacak, verimi artıracak ve ortakçılarla kiracıların huzur içinde, insan haysiyetine 
yaraşır bir yaşantıya kavuşmalarını imkân dâhiline koyacak bir ortakçılık ve kiracılık esası geti
rilmesi lâzımdır. Ancak endüstrisi ve hizmet sektörleri gelişmiş ülkelerde ortakçılığın kaldırılması 
mümkün olabilir ve fayda sağiıyabilir. Yekûnu bir milyona yaklaşan ortakçıların diğer sektör
lerde iş bulma imkânı yaratılmadan bu işletme şekline son vermek mümkün değildir. 

Yurt topraklarının verimli olarak işletilmesi ve birlim lalandan en çok ürünün elde edilmesi 
mülke dayalı, teşebbüs hürriyetine sahip ekonomik büyüklükte, düzenli ve yeter gelirli» 'işletme
ler kurulmasiyle kabildir. Bu tip işletmelerin gelişen üretim tekniğini uygulıyarak bölge şartları
na en. uygun ziraat şeklini! uygulamalarını sağlamak lâzımdır. 

Büyük kurucumuz Atatürk 1936 yılında Millet Meclisinin açılış konuşmasında köylümüzün geçi
nebilecekleri yeterlikte toprağa kavuşturulmasını ve büyük arazilerin modern makinalarla teçhiz 
edilerek verimlerinin artırılması suretiyle memlekete daha çok tarım ürünleri üretilmesinin mu
hakkak ele alınmasını beyan etmişlerdir. Bunu gerçekleştirmek için çıkarılan Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu ilo 24 yıllık uygulama sonucunda beklenen sonuç alınamamış ve hemen hemen bü
tün arazi rezervleri isabetsiz bir şekilde tüketilmiştir. 

Yüce Atatürk hiçbir zaman mülkiyet haklaman zedelenmesini düşünmemiş, bilâkis bu hakların 
sağlam esaslar getirilerek kuvvetlendirilmesine önemi vermiştir. 

Memleketimiz Ortak Pazar Topluluğuna girerek bu topluluğa paralel bir ekonomi politikayı 
yürütmeyi de kabul etmiş bulunmaktadır. Üye ülkelerin tarım politikalarının başında işletme 
taban ve tavan genişliklerinin büyütülmesi ve üretimin artırılması suretiyle çiftçinin gellir ve hayat 
seviyes'ilnin yükseltilmesi ve bunların diğer sektörlerin sahibolduğıı imkânlara kavuşturulması gel
mektedir. İçlerinde yalnız İtalya, Toprak reformu yaparak kamulaştırma ve toprak tevzii yap
mış, son yıllarda bu memlekette reformdan vazgeçerek bölgesel tarım plânlamasına geçmiştir. 

Tarımsal üretim ve gelir artışının devamı, işletme bütünlüğünün korunması ile mümkün olaca
ğından, tarım işletmeleri ve arazilerinin ekonomik olınıyan, üretim tekniğine uymıyan parçalara 
bölünmesi önlenmeli, bu maksatla Medeni Kanunun ilgili hükümleri çalıştırılarak miras hukuku
na buna göre yön verilmelidir. 

İşletmelerin özellikle anormal yıllarda, kredi borçlarını verememelerinden dolayı elden çıka
rılmalarına mâni olunmalı, işletme bütünlüğünün muhafazası ile sipekülatif maksatlarla arazi sa-
tınahnmasma imkân verilmemeli ve bunların boş bırakılması ve verimsiz işletilmesi önlenmeli ve 
tahriplerden korunmalıdır. 

Su kaynaklarımızın en iyi şekilde üretimde kullanılmasını gerçekleştirecek her imkân çift
çiye sağlanmalı ve tarımda sulardan faydalanın;', hakları sağlam esaslara bağlanarak sosyal ve 
hukukî huzursuzluğa yol açan ihtilâflar ortadan kaklmlmalıdır. Aynı şekilde meraların gelişti
rilmesi, otlatma haklarının düzenlenerek bu servetimizden daha bol hayvansal ürün alınması, 
hudut ve otlatma nizalarma son verilmesi! şarttır. 

Bugüne kadar çiftçiye verilen kredilerin büyük bir kısmı tarımsal faaliyetleri etkiliyecek şe
kilde kullanılamamış, lüzumlu miktarda kredi temin edilemediği için geniş ölçüde üretimin artı-
rılnıaisını sağlıyamamış olduğundan, kredi politikasında esaslı lbir değişiklik yapılmasına lüzum 
vardır. Bu amaçla çiftçinin kredi ihtiyacı, işletmesinde gerekli yatırımları yapacak ve çevirme 
giderlerini karşılıyacak şekilde hesabedilmeli ve işletme yerinde tetkik edilerek projeye göre kre
di verilmelidir. Kredi konusu sadece bir bankacılık faaliyeti olmadığından çiftçiye hizmet götü
ren kamu kuruluşları kanal iyie bunun yürütülmesi ve çiftçinin eğitilmesi lâzımdır. 

Memleketimizde hayvancılık çok perişan bir haldedir. Çiftçinin beslediği sığırların süt verimi 
ortalaması yılda 500 - 600 Kg. arasındadır ki bu verim yabani hayvan veriminden pek farklı de-
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ğildir. Bu durum, hayvanın ıslahında önemli bir şekilde ileri gidemediğimizin bir acı örneğidir 
Yurt çapında bir ıslah programının hazırlanması ve bunun kuvvetli bir organizasyonla disiplinli 
bir şekilde gerçekleştirilmesi şarttır. 

Mevcut ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, yenilerinin yetiştirilmesi, halk orman ilişki
lerinin memleket şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi kaçınılmaz 'bir ihtiyaçtır. Gelişen tek
nik ve ekonomik şartlara göre yurt ormanlarından yetiştirme muhiti kapasitesinde en yüksek teees-
süm ve hektar servetini elde edecek şekilde ve kalitede orman hasılatının devamlı olarak alınma
sı ve bu suretle ormanların ekonomik bir gelir kaynağı ve istihdam alanı haline getirilmesi zaru
reti vardır. 

Orman köylülerinin kalkındırılması için aralarında kooperatifler kurmaları teşvik edilmeli, 
her aileden en az bir kişmin orman işlerinde devamlı olarak çalıştırılmasını gerçekleştirecek, 
ağaç kesimi, işlenmesi, yükleme, boşaltma, taşıma, depolama, istif ve pazar yerlerine götürme 
gibi işleri buna göre organize edecek tarzda plân ve projelerin hazırlanması lâzımdır. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun -yaşadığı köyler sefalet manzarasından kurtarılmalı yol. 
içmesuyu, yakacak, ısıtacak ve mesken ihtiyaçları medeni bir ortama yakışacak şekilde karşılan
malı sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler tam olarak köye götürülmelidir. 

Tarımsal araştırma, yayım, eğitim ve öğretim işleri yerine getirilmeli ve bunları yapan kasım 
kuruluşları, özel sektör arasında sıkı bir işbirliği tesis edilmelidir. En son üretim tekniği ve bil
gilerinin çiftçilere etkili bir şekilde götürülmesi1, tarımsal hizmet gören kuruluşların yeniden ve 
bu ihtiyacı karşılıyacak tarzda organize edilmesi şarttır. 

Her şeyden önce, çiftçilerin iradeye dayalı kooperatif ve birlikler halinde teşkilâtlanmalara üze
rinde önemle durulacaktır. 

Çiftçilerin üretimi artırıcı girdilere kavuşturulması, ürettikleri ürünlerin değerlendirme, pazar-
1 anması ve kredi ihtiyaçlarının en uygun şartlarla tedarik ve tevzi edilmesi bir sisteme bağlan
malıdır. 

Her su toplama havzasında ilmî ve ekonomik araştırmalara dayalı geliştirme plânları ve üre
tim projeleri hazırlanması suretiyle yukarda söz konusu edilen konuların bir sisteme bağlanması 
mümkün olacaktır. 

Tarım sektöründe bünyesel, ekonomik s-osyal ve kültürel konuların böylece bir bütün halinde 
ele alınacak bir «Tarım ve Toprak Reformu»na ihtiyaç son derece büyüktür. 

Bu temel tedbirleri kapsıyan, zamana, gelişen teknolojik ve ekonomik imkânlara dayanan ve ta
rafımdan hazırlanmış bulunan «Tarım ve Toprak Reformu teklifi» ni biran önce kanunlaşmak üze
re, gereği için ilişikte sunuyorum. Saygılarımla. 

23 . 9 . 1971 
Bahri Dağdaş 

, Konya Milletvelki! i 

GENEL GEREKÇE 

TARIM VE TOPRAK REFORMU KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

I - Giriş : 
Bilindiği gibi, memleketimizde tarım, millî ekonominin temelini teşkil etmektedir. Nüfusun bü

yük çoğunluğu geçimini tarımdan sağlamakta, millî gelirin önemli bir kısmını tarımsal gelir teşkil 
etmekte ve ihracatımızda tarım ürünleri % 80 kadar bir paya sahip bulunmaktadır. 

Mamafih, bugünkü durumda, tarımsal üretim, süratle artan nüfusun yiyecek ve diğer tarım mad
deleri ihtiyacını karşılaması ve artan miktarlarda tarım ürünleri ihracedilmesi bakımından yetersiz
dir. Tarım alanında daha fazla yatırım yapılmasına, teknolojik ve enstitüsyonel gelişmeler itibariyle 
daha yeterli imkânlar sağlanmaya çalışılmışsa da, tarımsal üretim büyük ölçüde tabi olduğu tabiat 
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tesirlerinden kurtarılamamış ve tarım kesiminde çalışanların gelir ve yaşama seviyeleri ekonominin 
diğer kesimleri ile kıyaslanabilecek derecede yükseltilememiştir. 

Ekonominin gelişmesinde temel bir.faktör olarak rol oynıyan tarımın başlıca vazifeleri; (i) ar
tan nüfusun yiyecek ve diğer tarımsal ihtiyaç maddelerini üretmek, (ii) tarımda çalışanlara diğer 
kesimlerdekilere yakın bir gelir ve yaşama seviyesi sağlamak ve (ili) dahilî sanayiin gelişmesi için 
gerekli dövizi, sermaye birikimini temin etmektir. 

Memleketimizde tarımsal üretim, nüfustaki artış hızına ayak uyduramamaktadır. Yapılan hesap
lara göre, nüfusumuz yılda % 2,6 oranında çoğalmakta ve tarımsal gıda maddeleri üretimi ise bu
nun altında seyretmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının (F. A. O.) bu husustaki 
inceleme sonuçları da, memleketimizde 1954 ten beri yiyecek maddeleri üretiminin nüfus artışından 
daha az olduğunu göstermektedir. Nüfus ve yiyecek maddeleri' üretimi artışları bugünkü tempo ile 
devam ettiği takdirde, önümüzdeki yıllarda yiyecek ihtiyacımızda açıklarla karşılaşılacağı ve gerekli 
olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Tarımda fert başına düşen gelir, ekonominin diğer kesimlerinde fer başına düşen gelirden çok 
azdır. Aynı zamanda tarım kesimi içinde fert başına düşen gelirler büyük farklar göstermektedir. 
Bunun sebepleri arasında, tarım kesimindeki nüfusun fazlalığı ve tarımsal işletmelerin büyük çoğun
luğunun dağınık tarlalardan müteşekkil küçük işletmeler halinde olması başta gelmektedir. 

Üyesi bulunduğumuz İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (O. E. C. D.) memleketleri' arasın
da tarım nüfusu oram en yüksek olanı Türkiye'dir ve mutlak rakamlar itibariyle tarım nüfusu
muz çoğalagehnektedir. Bugün memleketimizde 3,5 milyon kadar tarım işletmesi vardır. Bunların 
ortalama genişliği, bölgeden bölgeye büyük farklar göstermek üzere, 75 dönüm civarındadır. Tarım 
nüfusundaki fazlalık, diğer olumsuz etkileri yanında, tarım kesiminde açık ve gizli işsizliğe sebebol-
makta ve birtakım sosyal sorunlar doğurmaktadır. Tarımdaki nüfus fazlalığı, ayrıca, toprağı tazyik 
etmekte ve bu durum orman, mer'a ve ziraat arazisini gerek tabiî, gerekse beşerî tahriplerden ko
rumak zorunluğu ortaya koymaktadır. 

Tarımda üretimde fazla artış sağlanamaması ve gelir azlığının başlıca teknik sebebi, bitkisel ve 
hayvansal üretimde dönüm başına alman verimin düşüklüğüdür. Bugünkü durumda dönüm ve hay
van başına alman ürün miktarları çok azdır. Bu da çiftçilerimizin modern üretim araçlarına sa
lı ibol mamaları, teknik bilgi ve sermayelerinin, Devletin araştırma, eğitim ve yayım hizmetleriyle kre
di imkânlarının yetersizliği, verimi artıran iyi tohum, damızlık, kimyevi gübre ve benzeri üretim 
maddelerinin yeter miktarlarda bulunamaması ve çiftçilerimiz tarafından geniş ölçüde kullanılama-
maları gibi çeşitli sebeplerden ileri1 gelmektedir. 

Şimdiye kadar olduğu gibi tarımsal üretimi, artık ekim sahasının genişletilmesi yolu ile artır
ma imkânları son derece daralmıştır. Islah edilmek suretiyle bir kısım arazinin ziraate alınması im
kânları varsa da, bu da çok sınırlıdır. Bunun için tarımsal üretimi çoğaltmada birim, başına verimi 
artırıcı tedbirler üzerinde durulması gerekmektedir. 

Süratle artan nüfusumuz yiyecek ve diğer tarımsal madde ihtiyaçlarının kendi kaynaklarımız
dan karşılanması zorunlu bulunmaktadır. Ülkemizin toprak varlığı, su kaynakları ve ekolojik özel
likleri buna imkân verecek durumdadır. Buna göre; gelecek yıllara ait ihtiyaçlarımız düşünülürse, 
2 000 yılında 80 milyonu bulacağı tahmin edilen nüfusumuzun yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak üze
re, bugünkü yiyecek maddeleri üretimini üç kat artırmak gerekmektedir. Gelişme yolunda olan 
memleketimizde, çoğalan gelirle birlikte artan satmalma gücünün önplânda daha iyi yiyecek mad
delerine (et, süt, yumurta, şeker ve taze meyva gibi) talebi artıracağı göz önünde tutulursa, bu gibi 
yiyecek maddeleri üretiminin daha da fazla olması gerekeceği tabiîdir. 

Diğer taraftan, tarımsal ürünler daha uzun seneler ihracatımızda önemli yerini muhafaza edecek 
ve dahilî sanayiin gelişmesi için yıldan yıla artan döviz ihtiyacını karşılamak üzere tarım, ürünleri 
ihracatı gerekecektir. 

Bundan başka tanında, fert başına düşen gelir miktarını artırmak ve dolayısiyle tarımda çalışan
ların yaşama seviyelerini yükseltmek zorunluğu vardır. Bugün için, memleketimizde, tarımda fert 
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başına düşen gelirin diğer sektördekilerin üçte biri kadar olduğu nazara alınırsa, bunun artırılabil
mesi için köklü tedbirlerin alınmasına zaruret bulunmaktadır. 

Bu itibarla, tarım kesimine ne taraftan bakılırsa bakılsın, bu kesimin alt yapısında, bünyesinde 
ve enstitüsyonel kuruluşlarında mevcudolan eksik ve aksaklıkları gidermek ve bu suretle tarımsal 
ekonominin gelişmesindeki rolünü lâyıkiyle ifa edebilmesi için tarımda kalkınmayı sağlıyacak reform 
getiren tedbirlerin alınması zarureti açıkça gögrülinektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde, önümüz
deki yıllarda yiyecek ihtiyacımızın karşılanması ve topvekûn ekonomik kalkınmamız bakımından zor 
durumlarla karşı karşıya kalınması mümkündür. 

Tairımsıal kalkınmada, özellikle üretimdi artır mada gelişmiş memleketlerde taaımsal üretim tek
niğimde vuku bulan .gelişmeler ve elde 'olunan olumlu sonuçlardan, 'bünyemize uygun düşenlerli al
mak suretiyle yararlanabileceğimiz şüphesizidir. Bu gi'bi teknik gelişmelerin çiftçiler tarafından 
uyguıllainmıasında 'müsait şartlarla yeteri kadar kredi 'bulunması, tarımsal ürünlerim paza/rlaıma 
imkânı ve kolaylıklarının mevcudiyeti ve çiftçilerin 'bu gübi konularda teşkilâtlanmış olmaları 
önemlidir. Tarımda son yıllarda görülen :büyü!k ilmî ve teknik gelişmelerin, gelişmekte ol?n mem
leketlerde geniş ölçüde uygulanalmıaımasında başlıca seibebin, DU memleketlerde ibu gübi nstitiis-
ycmel noksanlıklar olduğu 'özelikle belirtilmektedir. Ayrıca, bünyeleri 'bozuk iolan tammsıal işlet
melerin düzenli (hale getirilmeleri ve nu arada yeter gelirli olmayan çiftçilerden mümkün olanların 
yeter 'gelirli seviyeleree ulaştırılması, çiftçilerin toprakla \olam 'hukukî münasebetlerinim düzenlen
mesi ve bu fbakım'dam tapulama ve kadastro faaliyetlerinin de kifayeti duruma igetirüilmesi gerek
mektedir. 

Tarım, karekteıi itibariyle, devamlı olarak değişmeler ve .gelişmeler içindedir. Bu 'bakımdan 
tamnif.al 'kalkınma içlin, ^değişen ve igellilşen şartlara uygun çeşitli tedlbirler manzumesinin aynı za-
mjaında ve fbcR̂ biırleırii İle ahenkli 'bir şekilde, ''birlikte ele alınması 'gereklidir. Bu 'husus, bulgun dünya 
yüzünde 'genellikle kalbul edilen bir gömüştür. Ancak, memleketimizde, şartlar ve korunlar ımanal-
deın manale büyük farklar gösterdiği gibi teknik ve malî imkânların da sınırlı lolmıası dolayı-
si'yle gerekli bütün tedbirlerin yurdun 'heır yerinde birden alınması jjmkânsızdır. Bu itibarla, 'bun
ların Ib-cy]:])' ajanlarda ele alınıp uygulanmaları gerekli görülmektedir. Bu arada, tanımsal üretimde 
biriım başına verimi artirmia prensibinin ön plânda gözönün.de tutulmasına ve bumu sağlayabi
lecek kısa süreli tedbirlerin bütün yurt sat'hında uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bununla 'beraber, 'Türkiye'ide tarımsal kalkınma ile ilgili reformların yapılalhilımesi için tarım 
alaınınlda önemli mevzuat 'boşlukları vairdır. Tarımda kalkınımayı sınırlayan dar boğazların gideril
mesine ve bu kesimdeki sorunların tüm olarak ele alınıp çözümlenmesine dımkân verecek mevzuat 
bulunmadıkça, özlenen 'bir taramsıal kalkınmanın gerçekleşebilmıesi çok güçtür. Bu itâbarla Amaya-
sa'ya uygun yeni taımmsal1 mevzraatm toplu bir tasarı ile getirilmesi uygun ve zorunlu bulunmuş
tur. 

Tarımda /reform hareketleri dünjyanın hemen bütün ülkelerinde görülmektedir. Dünya tarihi
nin son 26 yüzyıllîiık akışı içinde tanımla ilgili reformların incelenmesi; toprak mülkiyeti telâk
kisi, mülkiyet dağılışının 'düzeralenımesi ve topraktan faydalanma tarzlarında önemli değişme ve 
gelişmeler tozduğunu göstermektedir. 

Çeşitli iktisadî doktrinler içerisinde özellikle fizyokratlar ve İndividüâlistler, ımiillet'lerin kal
kınmasında toprağın birinci derecede bir faktör olduğu üzerinde durmuşlar ve toprak sathı ve 
bizatihi verimliliği /itibariyle ele alınarak, 'bunun dağıtılması suretiyle fertlerin gelirlerini yükselt
menin ve dolayısiylıe kalkınmamın mümkün oıüacağınl hakim fikir olarak benimsemişlerdir. An
cak, 26Ö0 yıldan beri (bu konuda ımulhtelif üllkeileırde yapılan uygulamalar, diğer 'bütün tedbirler 
birlikte 'alınmadığı takdimde, yalnız başına fertlere toprak dağıtımının yani dar mânada bir top
rak reformunum kalkınmayı 'sağlayamadığını göstermiştir. 

Son Eafmıamlarda tarımda topraik veya Itarım reformu (aldı iaDtında jyapılan reformlar, çeşitli 
şekillerde ve tmuıhtellilf ideolojiler laJİltınida uygulanmıştır. İBundarın bâzılarında reform., bir iühti-
lâl (sonucunda yapılmış, bâzılarımda, siosyıalist - totaliter, (bâzılarınıda da demıokraitilk - liberal ida
reler altında (tatbike konulmuştur. 
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Genellikle denilebilir ki, toprak mülkiyeti ve tasarruf ısıiıstemleri iher imeiınleketin 'kendi tarihi, 
örf ve âdetleri ve paltilk bünyeleri ile sıkı bir şekilde alakalıdır. Bu balkımdm çeşitli memleketlerde 
tanımda yapılan reformlar ve elde oktnıaaı sonuçlar birbirierinden ıçok farklı bulunmaktadır. Bir 
kısıım mıemleketllerde, önceleri başlıca büyük mülklerin parçalanarak topraksız 'çiftçilere Idağıtu
rnası esasına dayatılan toprak reformları üretimi aktırma Ve çiftçilerin iğedir ve yaşama du
rumları iyileştinmo balkıımıındaın yeterid ola/maımış ve bu ıçabalar terk 'edilerek §uimûllü tedbirleri 
kaıpsatyan Itarım reformu Ihareketleriıne 'geçilmiştir. iHür /içinde ve demokratik ısisıtemleri'e idare 
edilen imeımleıketllerde (tanımda yapılan (bu reformlar, tanım sektöründe (teknolojik gelişmelerin 
sağlaıniması, ıçiftıçi 'gelirlerinin lelkonıominin diğer sektörlerindeki gelirlere jyaklaştırılması için tür
lü (kaillkınma tedbirlileri iyanında (bu isektör faaliyetlerindin ive işletime bünyelerinin Imülkıe daya
nan .esas üzerinden düzenlenmesi, ibu arada iktisadeın yaşayaımuız haldeki düşük gelirli küçük iş
letmelerin lefconıomdık idimansiyomun büyütülmesi ve tarımdaki fazla ınüfusun diğer sektörlere 'kay
dırılarak, tarımda ka ta l a ra daha faızla geldr ve yüksek bayat seviyesi Isağlanıması 'gayesine yö
nelmiştir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Memleketleri Konseyi, tanımsal (bünye reformlarını 'gerçekleştir
mek üzere son defa «MJaoslıaUt Plânı» adıyla anılan, 'komiisyonıca hazırlanımış -ollıan bir mıeımıorandu-
mu incelemelktedir. (Bu belgede,tarım fcıeiktöründe karşılaşılan ıteımel imesellienm, tanımsal işletmele
rin belirli büyüklükilierde Ikurallmaımış ollmalan sebebiyle lopıtdimal vıerimld isıtiıhsaüde Ibuluınaıma-
dıklan noktasında Itoplammakta ve bunun halli için, (kusa we lorta vadeli tedbirlilerin yanı sıra, 
uzun ıvâdeli 'olarak işletmelerin büyükülüklerinin artırılması ve Itarim nüfusunun önemli bir kısmı
nın (diğer (sektörlere ıalktanlması tedbirleri üzerimde durulmaktadır. 

Memüıeıketümiade tanımışa! Jaraızi dle üllgili tapu ve kadastro işlemleri henüz mevcudun ancak 
dörtte (birinde tamamlanabilmiştir. Arazai iktisabı gibi (Veraset ve intikal işlemleri de mevzuata 
göre uygun bir şekilde (yürütülememiştir. Bu sebeplerle yer yer şahıslanın veya 'aiille toplulıılklarının 
mülkü gibi 'görünen bâzı larazilerin tarıma »elverişli Ikısımlıannın ısahiplilik ve (büyüklükleri hak
kında ıgerçelk Ibüllgiler derlemememeıktedir. Bu konularda her (türlü iddia 've (yorumlar da bâzı an
ketlere daıyaramaiktan ileri gudemeımjektediı. 

Bu şartlara ve taırihi ıgellenıelklerliımlize bakılmadan halen 'çdk sayıdaki (büyük ttnülkleri dağıtma 
çabalarında olan (Güney (Amerika ülkeleriyle memleketimizin kıyaslanıması 'mümkün değildir. 
"Yaptıkları reformlara ırağmen bizim (ölçülerimize göre büyük arazi müllklerli mevcuıdolan İtalya ve 
İspanya igdbi ülkelerde artık .dar mânada toprak reformları yapmayı Idüşünmeınektedirler. (Birçok 
ülkelerde olduğu Igibi memleketimizde de muhtaç 'Çiftçilerin hepsinle Itlopraik serilmesi (mümkün 
bulunmamaktadır. Bu itibarla [reformun a,macı,muhtaıç iher çiftçiye toprak verilmesi yerine, ye
ter ıgellür ive geıçim ikaynalkları sağlamaktır. 

Bu mülâhazalara göre 'hazırlanan Toprak Reformu kanun tasarısı; diğer hususlar yanında 
bilbasısa, yur t topraklarının verimli .oilıarak işletilmesini, işletmelerin düzıenli hale ıgetirilmesinii, 
yeter /gelir (sağlayamayan .çiftçilerin yelter gelirli seviyeye çıkarılmasını, bu arada topralksız veya 
yeter Itoprağı bulunmayan çiftçilerin imkânlar ölçüsünde toprağa kavuşturulmasını, tarılm rek
törünün kalkınimaısmı 've bu sektörde Çalışanların gelir (ve yaşama seviyelerinin yükseltilmesini 
sağlayan bükümler getirmektedir. 

Tarım isiekttörünıün, yurdun tepyekûn kalkınmasını destekleyecek işekilde .geliştirilmesini he
def tu tan bu tasarı, dalha önceki çalışmalar, başka ülkelerdeki uygulamalar ve yurdumuzun şart 
ve dhltiyaçılları /göz (önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır. 

II. Bugün içinde bulunulan şartlar : 

A) Dünyadaki bugünkü duruma genel bakış : 
Dünyamın çeşitli ülkelerinde bugüne kadar yapılmış olan tarımla ilgili (reformların incelenme

si (sırasında göze çarpan belli başlı hâdiseler ve vakıalar göstermektedir ki, yüzyıllar boyunca top
rak ımülkiyet telâkkisi, mülkiyet dağılışının düzeıılenmeisi ve topraktan faydalanma tarzlarında 
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önemli değişme ve gelişmeler .olmuş ve içinde bulunduğumuz yüz (yılda (hükümetler, )bu konular. 
üzerine daha aktif /bir ıtuıtumla (eğilmişlerdir. 

insanla arazi arasındaki ilişkilere hükümetlerin müdahalelerinin en kesif .olduğu devreler, daha 
ziyade birinci ve ikinci ıdünya 'savaşlarının bitiminden ısanra başlayan .zamanlara raslamaktadır. Son 
10 - 15 yıl için de ise hülriimâtfterin davranışlarında ısiyasi düzen ve (ekonomik - sosyal kalkınma gö
rüşlerine göre hayli değişiklikler mıeydana gelmiştir. 

Genel olarak, İkinci Dünya Savaşından sonra gerek sosyalist - tofoaliiıteır ve gerekse demokratik -
liberal düzende idare edilen ülkelerde yapılan toprak (reformları, son ızamanlarda daha şumûMü ted
birler dizisi 'olan .enitegral kalkınma plân ve programları sistemine doğru yönelmiştir. 

Buna göre yapılan uygulamalarda; memleketin (tarım arazisi varlığına nazaran belli nüfus küt
lesinin tarımda 'tutulması, türlü tedbirlerle işlet melerde verim ve geülİTiim artışının sağlanması su
retiyle Ibu ısektörde »çalışan küçük çiftçilerin asgari bir yaşayış seviyelinin üstüne ulaştırılması, orta 
ve büyük işletmelerin düzenli çalışma imkânlarına kavuşturulması, hâkim olan taran politikalarının 
başlıca amaca lolarak göz önünde bulundurulmaktadır. Bu sırada, (demokratik - liberal düzende yö
neltilen ülkelerde, iteknolojik geliştirme tedbirleri yanında küçük işletmelerin büyütülmesi, arazi mül
kiyet ve tasarrufun güvenliğe kavuşturulması, işletme arazilerinin Itürlü ısebeplerle dağılıp parça
lanmasının önlenmesi, dağılıp parçalanmış ve şekilleri bozulmuş parsellerin düzenlenmesi tedbir
leri önemle ele almanaktadır. 

Bu konulardaki tedbirler alınırken, iktisaden gelişmiş bir kısım ülkelerde, düşük gelir dola-
yısiyle tarımdan kaçanların yerlerinde tutulmala a çarelerine başvurulmakta, kalkınma halinde 
olup da ziraatte arazi üzerinde nüfus baskısının şiddetli olduğu ülkelerde, tarımda istihdam hac
minin genişletilmesiyle beraber fazla nüfusun diğer sektörlere çekilmeleri plân ve programları 
gerçekleştirilmektedir. 

Günümüzün kalkınmakta olan ülkelerinde başta endüstri olmak üzere, ekonominin ilgili diğer 
sektörlerinin ilişki ve paralelliği düşünülmeden, tek başına tarımın kalkındırılması mümkün gö
rülememektedir. 

Bu memleketlerde okuma - yazma nisbetinin, özellikle, işletmeleri idare edenler ve işletmelerde 
çalışanların zirai bilgi ve maharetlerinin artırılması, ziraatte altyapı tesislerinin geliştirilmesi, 
üretim maddelerinin ucuz ve kolay sağlanması, işletme bünyeleriyle işletme organizasyonlarının 
düzenlenmesi, ürünlerin pazarlanması, çiftçinin teşkilâtlandırılarak kamu idaresiyle özel sektör 
imkânlarının daha düzenli bir şekilde kalkınma hareketlerinde kullanılması gibi meseleler baş
lıca konular halindedir. 

B) Türkiye'nin durumu : 
Türkiye'nin bugünkü toprak rejimi ve tarımsal kalkınma şartları hakkında genel bir fikir 

verilmıek üzere yakın tarihimizdeki oluşumlara bir göz atmak faydalı olacaktır. 
1. Osmanlı devri : 
îslâm - Türk devletlerinde ilk toprak reformu 11 nci Yüzyılda büyük Selçukluların Veziri 

Nizamülmülk tarafından yapılmıştı. O zamanda Devlet arazisini (miri arazi) idare maksadiyle 
kurulan (ikta) dirlik sistemi, Anadolu Selçuklularına, onlardan da Osmanlılara intikal etmiş ve 
gittikçe geliştirilmişti. 

Osmanlı Devletinin kalkınma ve genişleme devirlerinde çok geliştirilmiş olan bu sistem (has, 
zeamet, timar) gerileme devirlerinde bozulmuş, kötü kullanmalara uğramış ve nihayet 1830 
Tanzimat Fermanı ile kaldırılmış, mîri arazinin idaresi Devlet memurlarına bırakılmıştır. 

Osmanlıların dirlik sistemi, Avrupa derebeyliği veya toprak asiliği rejimlerinden çok âdil 
ve olumlu olmakla; 

a) Bu devletin idaresi altına giren Avrupa ülkelerindeki çiftçiler, bu rejimdeki haklardan 
faydalanarak özgürlüklerine kavuşmuşlardır. 
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•b) Aslında Osmanlı olan çiftçiler ise aynı devirlerde Avrada ülkelerindeki çiftçilerden daha 
rahat ve Özgür yaşamış ve çalışmışlardır. 

Diğer islâm, - Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devletinde de, mîri araziden daha az 
olmalklla beraber, .özel mülk konusu olan araziler de vardı. Mülk araziler için (fıkıh) şer'i, Devlete 
ait topraklar için, şeriata dayanan emirnameler ve padişah fermanlariyle geliştirilen örfî esas
lar uygulanırdı. Bu şer'i ve örfî uygulama esasları uzun zaman yürürlükte kalmış, Mecelle ve 
arazi kanunnameleriyle daha iyi şekillenmiş, ancak zamanla şer'i hukukun örfî aleyhine geliş
mesi dolayısiyle mîri rejimin mülk rejimine dönüşmesi leğilimi yüriimlüştür. Bu dönüşme 1858 
tarihli Arazi Kanunundan sonra hızlanmış, nihayet Cumhuriyet devrinde çıkarılan Medeni Ka
nunla her iki sistem de kaldırılmıştır. 

Tanzimatla dirlik sistemine son verildikten sonra .1858 de çıkarılmış olan Arazi Kanunu, 
arazileri 5 kısma ayırmış, mîri arazinin tasarruf, intikal ve diğer hükümlerini yeniden düzenle
miş, kişilerin mülkü olan arazinin tasarruf, veraset, intikal ve diğer ilgili hükümleri, fıkhın 
muamelât kısmında bulunması dolayısiyle bu kanım dışında bırakılmıştır. 

2. Cumimriyet deıvri : 
Cumhuriyet rejiminin ilân edildiği sıralarda arazi ile ilgili mülkiyet, tasarruf ve intikal işlem

leri Mecelle ile 1858 tarihli Kanun esaslarına dayanırken 1924 Anayasasına göre 1926 yılında çı
karılan Medeni Kanun, şer'i esaslardan Batı ülkeleri hukuk temellerine doğru, büyük bir dö
nüşü gerçekleştirmişti. 

Medeni Kanun, araziyi her hangi bir tefrik yapmaksızın mülkiyete konu yapmış, arazi 
rejimini modern ilke ve kurallara bağlamıştı. Bu sırada, Medeni Kanunla Borçlar Kanunu-hü
kümlerine aykırı eski kanun hükümleri ile Mecelle kaldırılmıştır. (1) 

Kurtuluş Savaşından sonra, Türkiye Cumhuriyetine intikal eden arazi sınırları içinde ve bu 
sınırlar liçinden dışarıya, dışarıdan içeriye büyük nüfus hareketleri olmuş ve Tür'kiye nüfusunda 
süratli artışlar meydana gelmiştir, ilk zamanlarda mîri arazi kalıntıları o1!an Devlete ait geniş 
arazi vanlığından çiftçiler türlü şekillerde yararlanma yoluna gitmişlerse de, zamanla, toprak 
üzerindeki nüfus baskısının artması ve mülkiyet bilmemin gelişmesi ile, bu çiftçiler işledikleri 
toprakların sahibi olmayı istemişler, bu arada, topraksız ve az topraklıların sayıları, ihtiyaçları 
ve istekleri artar olmuş, yürürlükteki bâzı kanunlara göre yapılan türlü topraklandırma ve 
tarımsal arazide yerleştirme tedbirleri de yetersiz kalmıştır. 

3. Çiftçiyi Topraklandırma Kamumı : 
Nihayet Türkiye'de muhtaç çiftçilere işletmecilik esaslarına göre sistemli bir şekilde toprak 

dağıtılması lüzumu Devleti idare edenlerce zorunlu görülmüş, 1924 Anayasasında 1937 yılında 
arazi kamulaştırılmasına imkân verecek bir değişiklik yapılmış ve 1945 yılında Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu çıkarılmıştır. Bu davranışda, dünyadaki o zamanın oluşum ve gelişimlerinin 
endirekt etkileri bulunduğu da bilinmektedir. 

17.1.194'S te Parlâmentoya sunulan çiftçiye toprak dağıtılması ve Çiftçi Ocakları kurulması 
adını taşıyan Hükümet teklifi aslında oldukça geniş mânada bir toprak reformu tasarısı idi. 

Tasarı esas itibariyle, topraksız ve toprağı yetmiyen çiftçilere yetecek ölçüde toprak verilmesi
ni, geçimini toprağa bağlıyanlann toprakları üzerinde ziralî işletmeler kurarak kökleşmesini], bağım
sız çiftçi ailelerinin çoğalmasını, arazi mülklerinim belli ellerde toplanarak aşırı derecede büyü
melerinin önlenmesi veya yetersffiz halde küçülmesin'i önleme hükümlerini getirmekte idi. 

(1) Türlü deliller halen Arazi Kanununun tümünün kaldırılmış olmadığı kanaatini kuvvetlen
dirmektedir. 
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Diğer taraftan tasan, arazinin belirli bir bedel karşılığında çiftçilere verilmesini ve memleke
timizde yeterli aile işletmeleri ımahiyetinde çiftçi ocakları kurulmasını, yurt topraklarmuı sürekli 
surette (işlenmesini, arazi alanlara veya yeter arazisi olupta üretim vasıtaları eksik veya aksak 
olanlardan muhtaç bulunanlara yapı ve geliştirme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş verilmesini 
öngörüyordu. 

Büyük Millet Meclisi Geçici Komisyonunda İd müzakereler sırasında, tasarının bâzı hükümleri 
değiştirilmiş, bu arada, mülkiyetin kayıtlanmaması mülâhazası ile, arazi mülklerinin aşırı derecede 
büyümelerini veya haddinden fazla küçülmelerini önlemek maksadı ile getirilen hükümler ve çiftçi 
ocaklarının kabul edilmemesayle de bunlarla ilgili hükümler tasarıdan çıkarılmış, absentii halleri
nin mümkün mertebe ortadan kaldırılmasını öngören çiftçi tarifi değiştirilmiş ve küçük arazi 
mülkü, genişliğinde buna göre tâdiller yapılmıştı. Bu suretle, çifçilikten başka mesleklerde de 
çalışanların geçinim elerine yardımcı olan ve genişliği 30 dönümü geçmiyen küçük arazi mülkü, 500 
dönüm olarak kabul edilmişti. 

Tasarı, memleket realitelerine uygun olarak, dağıtılacak araziler ^arasında Devlete aıilt olanları 
öne almış, kamulaştırılacak arazileri daha sonraya bırakmış, bu bakımdan gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzel kişilerine ait arazinin 5 000 dönümden fazlasının ve işlenmiyen arazilerin ele alın
masını hükme bağlamıştı. Dağıtılacak arazini'n yetmediği yerlerde 5 000 dönüme kadar arazinin 
çiftçi ocağı haddine kadar olan fazlasının kamulaştırılabileceği hükmü komisyonca değiştirilerek, 
dar toprak bölgelerdeki düzensiz işletmelerin 2 000 dönümden fazlasının kamulaştırılabileceği 
kabul edilmişti. 

Büyük Millet Meclisince Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu adiyle 11 . 6 . 1945 tarihinde kabul 
edilen bu kanunda sonradan birçok değişilkiükleryapıldığı bilinmektedir. 

Kanunda, her ne kadar belli şartlarda ve kıstaslara göre özel mülklerin de kamulaştırılıp da
ğıtılacağı öngörülmüşse de uygulamalar büyük çoğunluğu ile Devlete ait toprakların belirtilmesi 
ile dağıtılması veya müşterek faydalanılmak üzere tahsisi suretiyle yürütülmüştür. 

Buna göre, 1947 - 1967 arasındaki 20 yılık sürede 6 261 köyle 391 260 muhtaç çiftçi ailesine 
I 988 617 hektar işlenebilen arazi, mülkiyeti veriLmek suretiyle, dağıtılmıştır. Ayrıca, 2 571 891 
hektar Devlete' ait orta malı çayır - mer'a arazisi çiftçilerin müşterek faydalanmaları için tahsis 
olunmuştur (1). 

4. 1960 dan sonraM çalışmalar : 
1950 - 1960 arasında, meımlekette işlenen ziraat sahası hızla genişlemiş, ziraat sektöründeki nü

fus büyük artışlar göstermiştir. 
27 Mayıs 1960 tarihinden sonra Başbakanlıkça verilen bir emir üzerine, memleketimizde yeni 

şart ve görüşlere göre bir toprak reformu yapılması etütlerine başlanmış, Tarım Bakanlığında ilgili 
kuruluşlar temsilcilerinin de katılmalariyle, çalışmalar yapılmış, hazırlanan yeni kanun tasarısı 
Başbakanlığa sunulmuş, fakat Kurucu Meclisin tatile girmesi dolayısiyle Tarım Bakanlığına iade 
edilmiştir. 

Bundan sonra, 1961 Anayasası ve C. H. P. - A. P. Koalisyon Hükümeti programına göre, bâzı 
değişiklikler yapılarak tasarı tekrar 9 . 6 . 1962 de Başbakanlığa sunulmuş, Hükümetin istifası 
üzerine bu tasarı da Tarım Bakanlığına iade edilmiştir. Yeni C. H. P. - düğer Partiler Koalisyon 
Hükümeti zamanında bâzı değişiklikler yapılan tasarı tekrar Başbakanlığa sunulmuşsa da yapılan 
bir toplantıdan sonra Hükümet değiştiğinden geri gelmiştir. 

Daha sonra C. H. P. - Müstakiller Hükümeti zamanında Toprak Reformu Kanunu ile ilgili ilke
ler Başbakanlığa götürülmüş, kabul edilen prensiplere göre tasarıda değiştirmeler yapılmış, 
I I . 1 . 1965 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş ve oradan T. B. M. Meclisine intikal ettirilmiştir. 

(1) Çiftçiyi topraklandırma Kanunu dışında türlü kanunlara göre geniş ölçüde zirai yerleşme 
ve toprak dağıtma uygulamaları da yapılmıştır. 
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Bu sırada Hükümette yeniden değişiklik olmuş, teşekkül eden A. P. - Diğer partiler koalisyonu 
zamanında B. M. Meclisi komisyonlarında anılan tasarı müzakere edilirken tatile ve yen» seçime 
gidilmesiyle kadük olmuştur. 

Bu tasarıların ilk örnekleri çiftçiyi topraklandırma kanunu ruh ve mânasından pek sıyrıla
mamış, sonrakiler yeni Anayasa ve yabancı memleketler uygulamalarına göre bâzı ilâve' ve değişik
likleri. ihtiva etmiştir. 

1965 Sonbaharında çoğunlukla iktidarı alan A. P. Hükümeti zamanında, Anayasamız ve yeni 
Hükümet programına göre, eski çalışmaların ve diğer ülkeler uygulamalarının gözden geçirilmesi 
için 'ilgili fakülteler profesörleri ve Bakanlık temsilcilerinim iştirak ettirildiği yeni çalışma grupları 
ve Bakanlıkta bunlara yardımcı bir Tarım Eeformu Sekreteryası teşkil edilmiştir. 

Bu çalışma gruplarının konuyu derinlemesine1 ve genişlemesine incelemesinden sonra, arazi 
mülkiyeti ve gelir dağılışının düzenlenmesi için toprak - insan ilişkilerinin modern hukuk esas
larına göre yeniden tertiplenmesi konularını da kapsıyan, plânlı kalkınma sistemine uygun tarım
sal kalkınmayı sağlıyabiilecek şümullü bdlr tarım reformu kanunu tasarısı hazırlanması zorunluğu 
ile karşı karşıya bulunulduğu sonucuna varılmıştır. 

5. Bugünkü durum ve zorunlu tedbîrler : 
Türkiye'de bugün ne krallara, asillere, dinsel kuruluşlara ve yabancılara, ne de Türk uyruklu 

özel kişilere ait büyük arazi mülkleri ve malikâneler vardır. Bu durum, ilerıMo ilgili bahislerde 
ayrmtılariyle açıklanacağı gibi, bizdeki arazi mülkiyet ve tasarruf hukuku ile iligli gelişmelerin 
Batı - Avrupa ve Güney - Amerika ülkelerinden farklı oluşunun bir sonucudur. Memleketimizde 
gerçekten büyük arazi mülkü telâkki edilebilecek bâzı tarımsal arazi temerküzleri varsa da bunlar, 
iktisap şartlarının ve veraset yolu ile intikal işlemlerinin mevzuata göre tekemmül ettirilmesi, 
tarım arazisinin verimli olarak işletilmesi şartları altında kendiliğinden çözülüp dağılacaktır. 

Yurdun daha çok Doğu kesimlerinde müşahede edilen, birkaç köyü kaplamış, pederşahi aile ve 
akrabalıkların ortak mülkü tarzındaki, Osmanlı İdaresinden intikal etmiş, verimsiz olarak işletile-
gelen arazilerle ilgili, gerçek sahiplilik durumlarının belirtilmesi ve buraların verimli olarak iş
letilmeleri zorunluğu karşısında, bunlarla ilgili kamulaştırma ve dağıtma meselesi de dolaylı olarak 
çözülmüş olacaktır. 

Şu hale göre; ülkemizin her hangi bir yerinde tarımsal arazi ile ilgili bir operasyona girişilme
den önce o yerin mülkiyet ve tasarruf durumunun açıkça belirtilmesi, ekonomik ve sosyal geliştir
me imkân ve zaruretlerindn ortaya konmuş olması gereklidir. 

Türkiye; coğrafi mevkii, iklim, toprak ve topografya özellikleri, buna göre tabiî florası ve 
faunasi itibariyle, başlı başına bir kıt'a şartları göstermektedir. Belli ekolojik ve ekonomik nite
liklere göre memleket büyük, birbirinden hayli farklı bölgelere bölünebildiği gibi bu bölgeler için
de belli çevreler ve ildim adacıklarına ayrılabilmektedir. Buralardaki tabiî ve ekonomik şartlar 
ve kültür seviyesi itibariyle ekonomik ve sosyal kalkınma tedbirleri hayli farklılıklar göstermek
tedir. Meselâ, Marmara çevresi ile Doğu - Anadolu karşılıklı kıyaslanırsa, gelişmiş ve geri kalmış 
iki ülke şartları görülür. Tabiatiyle her iki bölgenin kalkınma imkânları ve hızı da farklı olmak
ta ve bu itibarla, bölgeler arası dengenin sağlanabilmesi, büyük zorluklarımız arasında bulunmak
tadır. 

Aslında, millî ekonomi içinde tarımın kalkındırılması; diğer sektörlerle irtibatlı olduğu kadar, 
tarımın kendi iç meseleleri bakımından da birbirleriyle çok sıkı şekilde ilişkilidir. Bunların bir 
kısmını önce ele almak, sonra diğerleri üzerine eğilmektense memleketin imkânlarına göre, bölge 
bölge, bütün meseleleri birlikte ele alıp üretim mekânından ürünlerin pazarlanması işlerine 
kadar, halle çalışmak daha gerçekçi bir yoldur. Bu sırada, memleket tarımının tümüne şâmil olan 
bâzı temel meselelerin de yurt çapında hallinin gözden uzak bulundurulmaması gerekir. 

Böyle bir yolun tutulması için alınacak tedbirleri derli toplu bir şekilde kapsıyan bir kanuna 
ihtiyaç vardır. 
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Aralarına girmek gayretinde olduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinden meselâ, 
Fransa ve Almanya'nın eski kanuni mevzuatiyle bunlara ilâve olarak çokanlnıış olan son ka
nunları birlikte ve birbirleriyle ilişkili olarak mütalâa edilirse, bunların entegral kalkınmanın 
dayanak ve vasıtası olan geniş bir tarım reformu kanunu niteliği taşıdıkları görülür (1). 

Şu hale göre, memleketimiz tarımsal kalkınmasının daha hızlı ve ahenkli bir şekilde gerçek
leştirilmesi için, gelişeni ekonomik ve sosyal şartlarımıza göre, tarım kesiminde belli amaç ve 
ilkeleri kapsayan, geliştirme ile ilgili uygulama esaslarımı ortaya koyan, ileriyi gören, Anayasa 
ve kalkınma plân ve prograjmlanının ışığı altında şümullü bir reform kanunu hazırlanması yolu
na gidilmiştir. 

Böyle bir kaimin, bir taraftan gereği üzere teşkilâtlandırılmış çiftçi ve özel sektör güç ve 
imkânlarını işbirliği hallinde tarımsal yatırnn, ıtedariiik ve faaliyet mahrekleri üzerinde harekete 
geçirilmesini sağlayabilecek ve diğer taraftan kamu Marelerinin bütün imkânlarını topla ve 

•ahenkli bir şekilde bu hareketlerin desteklenmesine yöneltebilecektir. (Bu suretle ve ciddî bir 
tutum ve kararlı, bir tarım politikası ile, tarım sektöründe özlenen köklü değiştirme ve geliştir
meler, belli plân, prognam ve projelere göre gerçekleştirilebilecektir. 

III - ülkemizde yapılması gerekli tarım ve toprak reformu : 
A) Reformla ilgili hukukî temeller : 
Yurdumuzun, ekonomik ve sosyal kalkınması ve bu arada tarımsal /kalkınma ile ilgili temel 

hükümler yeni Anayasamızda yer almış bulunmaktadır. Bu itibarla, önce bunların gözönüne 
alınması ve diğer bâzı kanunlara işaret edilmesi lüzumlu görülmektedir. 

1961 tarihli Anayasamızdaki Tarım Reformu ile yakından İlgili görülen esaslar aşağıdaki şe
kilde özetlenebilir; 

1. Toprak mülkiyeti hakkı ancak kamu yai'arı amaciyle ve (kanunla sınırlanabilir (2). Mül
kiyet hakkının kullanılması toplum yararına ay kın olamaz. (Madde 11 ve 36) 

2. 'Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır. Kanun, bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. (Mad-

. de 37) 
3. Devlet ve Kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını 

peşin ödemek şartıyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, kanunla gösterilen esas ve usul
lere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlar üzerinde idarî irtifaklar kur
maya yetkilidir. 

ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırılması halinde o malın mâlikinin kanun
da gösterilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, 
vergi (değerinin 'kaimulaştırılan kısma düşen miktarını aşamaz. 

Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden az takdir edilmesi halinde mâlikin 
itiraz ve dâva hakkı saklıdır. 

(1) Federal Almanya : 1. — 1952 tarımda kiracılık, 2. — 195 arazi düzeltilmesi, 3. — 1961 
zirai bünyenin düzenlenmesi, 4. — Tarımsal kalkınma, 5. — 1965 havza plânlaması kanunları 
gibi. 

Fransa : 1. — 1960 - 1962 tarımsal kalkınma, 2. — 1960 zirai bünyenin düzenlenmesi, 3. — 1960 
arazi düzenlenmesi, 4. — Medeni Kanunun tadili gibi kanun ve kararnameler. 

(2) Unutmamak lâzımdır ki, Anayasa bir taraftan temel haklardan olan toprak mülkiyetinin 
kamu yararı amaciyle kanunla sınırlanabileceği hükmünü getirirken diğer taraftan bu sınırlamada 
mülkiyet haklarının özüne dokunulamıyacağı kuralını koymaktadır. 
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Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve İskân 
projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kamulaştırılan taşınmaz mal ve kıyıların korunması 
ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprak bedelleerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. 

Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde çiftçinin topraklandırılması, ormanların Dev
letleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi için konula-
cak süre yirmi yılı, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda ise bu 
süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine 
bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan işleten çiftçinin hakkaniyet ölçüleri içinde ge
çinebilmesi için zaruri olan bu kanunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin kamulaştırılan topra
ğının bedeli her halde peşin ödenir. (Madde 38) 

4. Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir; bu hürriyet ancak millî güvenliği 
sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, sosyal, iktisadî ve tarımsal gelişme
yi gerçekleştirme zorunluğu ile ve kanunla sınırlanabilir. (Madde 18) 

5. Herkes dilediği alanda çalışma, sözleşme, hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak 
serbesttir. Kanun bu hürriyetleri ancak kamu yararı amacı ile sınırlayabilir. 

Devlet özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, gü
venlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır. (Madde 40) 

6. İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla, millî 
tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınm,a 
plânlarını yapmak devletin ödevidir. (Madde 41) 

7. Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi, 
için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler, işsizliği önleyici 
tedbirleri alır. (Madde 42) 

8. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahibolmasını kolaylaştırır. (Madde 37) 

9. Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır. (Madde 51) 
10. Devlet; 
a) Halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artı

rılmasını sağlamak, 
b) Toprağın kaybolmasını önlemek, 
c) Tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek, 
İçin gereken tedbirleri alır. (Madde 52) 
11. Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hüküm, ve tasarrufu altındadır. (Bunların aran

ması, işletilmesi hakkı Devlete aittir. (Madde 130) 
12. Devlet; 
a) Ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar 

ve tedbirleri alır. 
b) ÛBütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

c) Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi ve özel kişilere devrolunamaz. 

Devlet ormanları zaman aşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu 
olmaz. 

ç) Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
d) Ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı 

tedbirler ve gereken hallerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir. Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş olan tarla, bağ, meyva-
lik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında, veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan 
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topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınır
larında hiçbir daraltma yapılamaz. 

e) Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hay
vancılık yapılamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir siyasi propaganda yapılamaz. ('Madde 131) 
G-örülüyor ki, Anayasamız tarımsal kalkınma ile ilgili esaslı hükümler ihtiva etmektedir ve 

memleketimizde yapılacak tarım reformu bakımından bu hükümlere göre hareket edilmesi zo-
runluduri 

Diğer yönden, Anayasamızdaki esaslardan başka, tarım reformu itibariyle Medenî (Kanunu
muzla Borçlar Kanununun temel hükümlerine uyulması, bunların yetmediği, kapsamadığı veya 
bugünün şart ve icaplarına cevaz vermediği hususlar bakımından yeni hükümler getirilmesi ve 
bu suretle yeni bir toprak ve tarım hukuku düzeni kurulması lüzumlu bulunmaktadır. 

B) Toprak reformu - Taran reformu : 
Anayasamızın yukarda özetlenen hükümlerinden, yurdumuzda dar mânada bir toprak reformu 

yapılmakla yetinilemiyeeeği açık bir surette anlaşılmaiktadır. Gerçekten, Anayasanın yalnızca 
37 ve 38 nci maddeleri değil, ekonomik ve sosyal kalkınma ile ilgili hükümler manzumesi itibariy
le, tarımsal kalkınma tedbirlerinin bütünü ile, bir ahenk içinde mütalâa edilmesi zorunluğu var
dır. 

Çeşitli dillerdeki tâbir ve tarifler, değişik ülkelerdeki uygulamalar göz önüne getirilirse, dar 
mânada toprak reformu, esas itibariyle, bir ülkenin tümünde veya bir kısmında, arazi mülkiyet ve 
tasarruf şekillerinin ve dolayısiyle gelir dağılışının sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenmesi 
için Devlete ait arazi yanında, gereğine göre, büyük özel mülklere de, kamu yararı mülâhazası ile, 
el konarak bunların kısmen veya tamamen muhtaç çiftçilere dağıtılması faaliyetleri olarak ifade 
edilebilir. Bu faaliyetler, insanla tarımsal arazi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve bu arada 
kiracılık - ortakçılık işlerinin düzeltilmesi tedbirlerini, yani toprak rejiminin yeniden nizamlan-
ması hükümlerini de kapsar. 

Bu tedbirlerin altyapı ve zirai işletme bünyelerinin düzenlenmesi, üretim ve hele tarımsal bün
yenin ve tarımsal faaliyetlerin yeni bir nizama kavuşturulması istikametinde şümuUendirilmesiy-
le keyfiyet, ülkelerin şartlarına göre, değişen bir tarım reformu nicelik ve niteliğini kazanır. Şu 
halde tarım reformu kısaca; bir ülkenin kalkınması amaciyle, ekonominin diğer sektörleriyle 
ilişkili olarak, tarımın bünyesinde, kuruluşlarında ve faaliyetlerinde alınması gerekli köklü tedbir
ler dizisini ifade eder. 

Tarım reformu, ülkelerin sosyo - ekonomik yapılarına ve kültür seviyelerine, hattâ ülkenin 
türlü bölgesel ayrıntılarına göre değişik tedbirler zinciri halinde görülür. Meselâ, İtalya'nın orta 
ve güney bölgesinde, İkinci Dünya savaşları sonunda alınmış olan tedbirler bölgesel bir toprak 
reformundan ziyade bir tarım reformu mahiyetindedir. Birçok ülkeler daha ziyade feodalite kalın
tılarının tasfiyesi amaciyle, önce genişçe mânada bir toprak reformu tarzında işe başlamışlar ve 
gelişen uygulama ve görüşlere göre işi bir tarım reformu nitelik ve niceliğine döndürmüşleridir. 
Nitekim, Japonya'nın, Almanya'nın, İtalya'nın, Mısır'ın, hattâ Romanya'nın ve Rusya'nın son 
yıllardaki davranışları, sosyo politik ve ekonomik açılarına göre, birer tarım reformu mahiye
tinde görülmektedirler. 

Türkiye'de de konu önce benzer davranışlarla ele alınmış ve genişçe mânada bir toprak refor
mu gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Anayasa iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın demok
ratik yollarla gerçekleştirileceği ve bu maksatla Devletin kalkınma plânları yapacağını hükme 
bağlamış ve gereğine tevessül edilmiştir. Bahis konusu demokratik yollar, bizde, tek partili, po
litik - totaliter idarelerinkinden ayrı olan bir karma ekonomi sistemi düzeyinden geçer. Bu sistem 
içinde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesi bakımından tarım sektörü için diğer sektörlerle 
irtibatlı olarak alınacak tedbirlerin belli amaçlara ulaşmasının sağlanması için tarımsal, sosyo -
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ekonomik hayatımızla alâkalı bâzı temel değiştirmelerle ilgili mevzuat boşluklarının doldurulmas] 
gerekmektedir. 

Bunlar arasında tarımsal arazinin mülkiyet ve tasarrufu ile ilgili hükümler önemli bir yer 
tutmaktadır. Cumhuriyet devrinde çıkarılmış olan Medeni Kanun, türlü topraklandırma ve yer
leşim kânunları, Osmanlı Devletinden intikal eden düzensizliği yurt ölçüsünde tertip ve tanzime ye
terli olamamıştır. 

Bilindiği üzere, Osmanlı Arazi Kanunu, araziyi şöylece beş kısma ayırmakta idi: 1. — Mülk 
arazi, 2. — Mir'i arazi, 3. — Vakıf arazi, 4. — Terk olunmuş arazi, 5. — Ölü veya boş arazi. 

Bunlardan mir'i arazi, mülkiyeti Hazineye aidolup, ihale ve tefvizi Devletçe yapılan tarla, 
çayrı, mera, yaylak, kışlak, koru ve benzeri arazilerdi, Terk olunmuş arazi ise; köy veya. kasaba
lar halkının intifama terk ve tahsis olunmuş mera, yaylak, kışlak ve baltalıklar gibi arazilerdi. 
Bunlarla birlikte, kimsenin tasarrufunda olmıyan, halka terk ve tahsis olunmamış, yerleşim yerle
rine uzak olmakla zamanın şartlarına göre ziraatte kullanılmıyan ölü veya boş arazi denen yerle
re de zamanla el atılmak zorunluğu hâsıl olmuştu. 

Medenî Kanunumuz her ne kadar, her hangi bir tefrikte bulunmadan araziyi mülkiyete konu 
yapmış, mülkiyetten gayri aynî hakları d.a tahdidi surette belirtmiş ise de, özellikle bahis konusu, 
bugün çoğunlukla Devletin hüküm ve tasarrufu altında mütalâa edilen bu gibi arazilerle ilgili 
mülkiyet ve tasarruf hükümleri eksik ve aksak kalmış, bu hal türlü anlaşmazlıklara sebep teş
kil etmiş, bu arazilerin verimli bir şekilde işletilmesine engel olmuştur. Bu itibarla özel mülk ko
nusu arazilerle ilgili mülkiyet ve tasarruf işlemlerinin güvenliği sağlıyacak esaslara bağlanması 
kadar bu gibi arazilerle, ilgili sahiplilik ve faydalanma hükümlerinin, yeni Anayasamıza göre açık 
ve seçik bir şekilde belirtilmesi zorunluğu ile karşıkarşıya bulunulmaktadır. 

Bununla beraber, bu arazilerin mülkiyetinin veya intifamın muhtaç çiftçilere devri işlemleriy
le ilgili açık ve kesin hükümlerin getirilmesi ve bu suretle Osmanlı İdaresinden intikal eden bu 
durumun tasfiyesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bunun yanında muhtaç çiftçilerin mevcut şartlara ve modern görüşlere göre topraklandırılma
sı, işletme arazilerinin dağılıp parçalanmasının önlenmesi, dağılmış, parçalanmış ve şekilleri bo
zulmuş parsellerin derlenip toplanması tedbirleri de lüzumlu bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, yurdumuz için gerekli tarım reformu tedbirleri dizisi içinde Anayasa hüküm
lerine göre, modern mânada toprak reformu tedbirleri de yer almak zorundadır. 

C) Tanm reforammu ^ere&tdren teknik, ekonomik ve sosyal zorunluluklar : 
Bilindiği gibi, milletler gittikçe hızlanan bir ekonomik ve sosyal kalkınma yarışı içinde bulun

makta ve bu yarış büyük gayretler ve çetin mücadeleler içinde geçmektedir. Bilimsel ve teknik 
seviyeleri daha yüksek, doğal kaynakları, teknolojik imkânları ve çalışma düzenleri geliştirilmiş 
olan milletler, bu yarışta öne geçmişler ve üstünlük almışlardır. Ekonomik ve sosyal kalkınmada 
önde gidenleri izliyen Türkiye gibi ülkeler, daha geride kalmamak veya aradaki mesafeyi kapa
tabilmek için hızlarını artırmak zorundadırlar. 

Kalkınma çabalarının topluca gözden geçirilmesiyle; 
1. Milletlerin ekonomik ve sosyal geliştirme gayretleri içindeki tarımsal kalkınma hamleleri

nin tarihin akışı seyrindeki oluşumlarla sıkıca bağlantılı olduğu, 
2. Diğer ülkelerdeki geliştirmelerden faydalanılmakla beraber, her memleketin kendi varlık 

ve şartlarına göre tarımsal kalkınmalarını gerçekleştirmeye gayret ettiği, 
3. GeA kalmış ülkelerin geleneksel toplum olmaktan biran önce kurtulup endüstrileşmiş top

lum olmak çabası sürdürüldüğü, endüstrileşmiş toplumlarla bunlar arasında, kalkınma imkân ve 
şartları itibariyle belli ayrıntıların ve dolayısiyle farklı kalkınma tutumları bulunduğu, 

4. Son yüzyıllar boyunca vâki ihmalci ve aksak tutumlar dolayısiyle, bir zamanlar dünyanın 
belli başlı kudretlerinden biri olan ülkemizin, Cumhuriyet devrindeki türlü hamlelere rağmen, hâ
lâ ekonomik bakımdan yetersiz ve sosyal bakımdan az gelişmiş bir ülke sayıldığı, bu durumdan 
kurtulmak maksadiyle, belli bir sistem içindeki kalkınma çabalarımızın daha etkili ve hızlı ol-
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ması ve bunun için de ekonomik ve sosyal hayatımızın anakaynağı olmakta devam eden tarımı
mızın temelinde, gövdesinde ve çatısmdaki bâzı eksiklik ve aksaklıkların süratle giderilmesi, tek
nolojik ve enstitüsyonel geliştirme tedbirlerinin yoğunlaştırılmasının gerektiği, sonucuna varıl
maktadır. 

Bilindiği gibi; tarım, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri tekevvün eden millî ekonomimizin 
anaüretim dalı olmuştur. İBu dalda üretilen mahsuller, millî beslenmenin bellibaşlı millî sanayiin, 
döviz tedarikinin anakaynakları olmuş, iç ve dış ticaretle ulaştırmanın temel maddelerini teşkil 
etmiştir. 

1938 yılı 100 kabul edilince, 1927 de millî gelir 53 ten, 1967 de 226 ya, tarımsal gelir 57 den 
205 e yükselmiştir. 

Millî gelir içinde tarımın payı 1927 de !% 67 oranında yer tutarken, diğer sektörlerin tercihli 
geliştirilmeleri ile bu oran 1967 de !% 30,0 a düşmüş ve ancak, ekonominin diğer kesimlerine kı
yasla yine başta olan yerini muhafaza etmiştir. 

1965 fiyatlariyle, 1962 deki millî gelir 61,9 milyar Tl. sından 1967 de 85,4 milyara yükselir
ken, tarımsal gelir 22,1 milyardan yıllık >% 3,1 ortalama artışla 25,1 milyara ulaşmıştır. Aynı 
dönemde tarımın dolaylı destekleriyle inşaat, ticaret ve ulaştırma gibi sektör gelirleri |% 7 nin üs
tünde artmış, sanayiin geliri % 9,6 hık yıllık ortalama yükseliş göstermiştir. 

1955 - 1967 arasında tüm çalışanlar içinde tarımda çalışanlar içinde tarımda çalışanlar oranı 
'% 82 den % 72,3 e düşmüş olmasına rağmen mutlak rakamlar itibariyle çoğalış göstermiştir. 
(9,4 - 9,9 milyon kişi) 

Son yıllara kadar tarım ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı % 77 den aşağı düşmemiştir. 
Şu hale göre, millî ekonomimiz içinde tanm hâlâ anafaaliyet sektörü halinde bulunmakta ve 

açıklanan durum, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatı bakımından kalkınmakta olan ülkeler ara
sında bulunduğunu göstermektedir. 

Ancak Türkiye tarımı bugünkü durumda süratle artan memleket nüfusunun ihtiyaçlarını tama
men karşılayacak durumda olmadığı gibi, tanm kesiminde çalışanlara da yüksek gelir ve yaşama 
"seviyesi de sağlayamamaktadır. Bunun nedenleri ve ekonominin bu kesimini biran evvel kalkındı
rılmasını zaruri lalan hususlar aşağıda kısaca belirtilmeye çalışılmıştır. 

1. — Nüfus artışı : 
Bilindiği gibi, memleketimizde nüfus yılda yüzde 2,6 gibi yüksek bir oranda artmaktadır. Yapı

lan tahminlere nazaran, nüfusumuz 1985 yılında 55 milyonu aşacak ve 2000 yııimda 80 milyonu bu
lacaktır. Buna göre, nüfusumuzun, bugünkü düşük olan seviyede de olsa beslenmesi ve diğer ihtiyaç
larının karşılanabilmjesi için tarımsal üretimin en azından nüfus artışına ayak uyduracak oranda. 
çoğalması gereklidir. Bugün için büyük halk kütlelerinim yetersiz, olan beslenme dunımlarınin za
manla, ekonomik gelişmemizle daha da iyileşmesi lüzumu da gözönünde tutulursa, yalnız memleket 
nüfusunun tarımsal maddeler ihtiyacını karşılamak üzere, tarımsal üretimin bugünldinün çok üs
tünde bir seviyeye çıkarılması zarurî bulunmaktadır. Diğer taraftan, dış ticaretimizin daha oldukça 
uzun seneler tarım ürünleri dihracatma bağlı kalacağı gerçeği karşısında, tarımsal üretimde süratle 
artış sağlayacak tedbirlerin biran evvel alınması zorunluğu açıkça görülmektedir. 

2. — Çiftçi gelirinin azlığı : 
Yurdumuzda çiftçi başına düşen yıllık gelir miktarı diğer memleketlere ve ekonominin diğer 

sektörlerine kıyasla çok düşülctür. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, tarımda nüfus başına düşen 
ortalama gelir ekonominin diğer kesimlerindeki ortalama gelirin üçte 'biri kadardır. 

Gelini! düşük olan çiftçi, işiletmesini geliştirmek üzere gerekli yatırımlar için tasarruf imkânına 
sahip olmadığa gibi, çiftçilerimi büyük çoğunluğu geçimlerini bile zor sağlayabilmektedirler. Kilracı, 
ortakçı ve tarım işçisi niteliğindekilerin durumu ise daha da kötüdür. 
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Türkiye'de nüfus başına gelir dağılışı 

(Cari istihsal âmilleri fiyatlariyle) 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tarımda 
nüfus 

basma gelir 
Tl. 
312 
244 
285 
347 
379 
436 
352 
446 
520 
673 
887 
996 

1 023 
992 

1 115 
1 265 
1 276 
1 236 
1 434 
1 488 

Tarım 

Tarımda 
nüfus başına 

düşen % gelirin 
dışında nüfus tarım dışı nüfus 
başına gelir 

Tl. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

810 
804 
857 
930 
058 
189 
325 
527 
663 
913 
212 
769 
807 
973 
147 
341 
656 
969 

4 361 
4 776 

başına düşen 
gelire oranı 

38.5 
30.0 
33.3 
37.3 
35.8 
36.7 
26.6 
29.2 
31.2 
35,2 
40.0 
36.0 
36.4 
33.4 
35.4 
37.9 
34.9 
31.1 
32.0 
31.2 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından muhtelif yıllarda yayınlanmış bıdunan Türkiye 
millî geliri ve genel nüfus sayımları ile, Tarım Bakanlığı Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Dai
resinin 31 sayılı neşriyatından faydalanılarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 
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Tarımda nüfus başına düşen gelir azlığının başlıca sebepleri, tarım kesiminde lüzumundan fazla 
nüfus bulunması, işletme ünitelerinin küçüklüğü ve üretimde birim başına düşük verim alınmasıdır. 
Son yıllarda tarımsal nüfusun genel nüfus içerisindeki oranı azalmakta ise de, mutlak rakamlar itiba
riyle tarımsal nüfusumuz artmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, üyesi bulunduğumuz ik
tisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (O. E. C. D.) memleketleri arasında tarım kesimindeki nüfus 
yüzdesi en yüksek olan Türkiye'dir. 

Çalışan nüfus içerisinde tarım nüfusunun payı 
(Yüzde olarak) 

Memleketler 1955 -1956 1963 -1964 

İngiltere 
Belçika 
Amerika B. D. 
Holânda 
Kanada 
Federal Almanya 
isveç 
Norveç 
Danimarka 
Fransa 
Avusturya 
italya 
Japonya 
irlanda 
ispanya 
Portekiz 
Yunanistan 
Türkiye 

4.8 
9.0 

10.9 
12.0 
17.1 
18.0 

—. 
20.3 
24.9 
26.4 
28.5 . 
39.8 
39.3 
38.7 
44.7 
46.6 
55.5 
82.0 

3.9 
6.3 
7.9 
8.0 

11.5 
11.9 
12.9 
16.4 
18.0 
19.4 
20.8 
26.4 
27.4 
34.0 
37.2 • 
42.4 
50.4 
77.8 

Kaynak : OECD. 1966 da ziraat politikası Paris. 1967 

Tarımda nüfus başına düşen geliri artırabilmek için, bir taraftan tarımdaki fazla nüfusun 
diğer sektörlere aktarılması, diğer taraftan tarımsal işletme bünyelerinin büyütülmesi ve birim 
başına verimi artırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

3. Binim (basma verim düşüklüğü : 
Son Yüzyıl içinde yeni buluşların tarımsal faaliyetlere uygulanması, ekonomik ve sosyal bün-

yelerdeki düzenlemeler, kültürel ve teknolojik gelişmelerden tarımda artan oranlarda faydalan
malar tarımsal verimde oldukça yüksek artışlar sağlanmasına imkân vermiş, arazi, sermaye ve 
işgücü prodüktiviteleri hayli yükselmiştir. 

Ancak, çeşitli nedenler yüzünden bu gibi gelişmelerden büyük ölçüde faydalanıilamıyan mem
leketimizde, halen, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde, birim başına verim genellikle dü
şüktür. 
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Muhtelif memleketlerde dönüme ortalama buğday verimi 
(Kg. olarak) 

Memleketler 
1 • ı • - ' • • • • • • - - — -

Holânda 
Danimarka 
İngiltere 
İsveç 
Fransa 
Avusturya 
Meksika 
İtalya 
Amerika B; D. 
Yunanistan 
Kanada 
Avustralya 
Türkiye 
İspanya 
Kıbrıs 
İran 

1948 -1952 

366 
363 
272 
209 
183 
171 
88 

152 
112 
102 
128 
112 
100 

87 
64 
90 

1953 -1957 

378 
386 
309 
231 
226 
216 
121 
178 
129 
131 
139 
111 
100 

98 
88 

122 

1958 -1962 

418 
403 
,364 
269 
254 
241 
•158 
165 
167 
147 
121 
124 
105 

99 
77 
81 

1963 -1967 

444 
413 
405 
370 
310 
276 
241 
211 
174 
172 
157 
120 
117 
113 
101 
77 

Kaynak : FAO. gıda ve İarım durumu 1968 s. 202 - 203 

Yukardaki tabloda görüleceği üzere, memleketimizde dönüme buğday verimi birçok memle
ketlere kıyaisla çok düşüktür. Aynı zamanda, son 15 yıl içinde buğday veriminde büyük bir artış 
da gerçekleştirilemie'miştir. Tabloya göre, Holânda'da aslında yüksek olan dönüm başına verim 
(1948 - 1052)' 366 Kg. dan (1963 - 1967) 444 Kg. ma, Fransa'da 183 Kg. dan 310 Kg. ma ve Yuna-
nisıtan'da 102 Kg. dan 172 Kg. 'ma çıkmış olmasına rağmen İspanya'da 87 Kg. dan 113 Kg. ma ve 
Türkiye'de 100 Kg. dan 1117 Kg. ma ulaşmıştır. Bu arada Meksika'da buğday veriminde çok bü
yük gelişmeler yer almış ve dönüm başına verim 88 Kg. dan 241 Kg. mia yükselmiştir. (Nitekim; 
Meksika projesinin memleketimizde de tatbiki çok müspet sonuçlar vermiştir. Bilhassa Çukurova 
ve Ege'de) 

'Dönüm başına verim düşüklüğü diğer birçok bitkisel ürünler için vâridolduğu gibi, hayvan
sal ürünlerdeki verim de bunlara benzer durumdadır. Meselâ, aşağıdaki tabloda görüleceği üze
re, memleketimizde inek basma süt verimi diğer memleketlere kıyasla son dertece düşüktür. Sor. 
15 yıl içinde inek başına süit veriminde, diğer memleketlerde olduğu gibi önemli bir artış da gö
rülmemiştir. Meselâ, İsrail'de aslında çok yüksek olan süt verimi inek başıma 3.300 Kg. dan 
(1948 - 1952) 4.882 Kg. ma, (1964 - 19G6), Federal Almanya'da 2.326 Kg. dan 3.621 Kg. ma ve 
İspanya'da 1.371 Kg. dan 1.557 Kg. ma yükseldiği halde Türkiye'de 524 Kg. dan 597 Kg. ma 
çıkmıştır. 

Diğer taraftan, memleketimiz ormancılığında, birim başına hasep verimi de, kıyaslanabilecek 
şartlardaki memleketlerin verimlerinden çok düşüktür. 

Memleketimizde şimdiye kadar bitkisel üretimde görülen artışlar, Meksika projesinin tatbiki 
dışında genellikle ekiliş sahafının genişlemesi saretiyle olmuş ve bu yolda üretim bakımından 
marjinal sayılan alanlara kadar el atılmıştır. Ekiliş sahasının genişletilmesi imkânları son dere 
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rece sınırlı bulunduğundan, bundan böyle tarımsal' üretimin artırılabilmesi için birim başına yük
sek verim alınması yollarına başvurulması, yani tarımda entansiteyi artıran tedbirlerin yoğun-

Muihtelif memleketlerde inek başına süt verimi 

Memleketler 

israil 
Holanda 
Danimarka 
Amerika .B. D. 
Federali Almanya 
Kıbrıs 
Portekiz 
Fransa 
italya 
Lübnan 
Meksika 
ispanya 
Yunanistan 
Iran 
Türkiye 

1948-1952 
ortalaması 

3.300 
3.914 
2.311 
2.389 
2.326 
3.047 
1.959 
1,817 
2.568 
1.580 
1.996 
1.371 

864 
530 
524 

1957 -1959 
ortalaması 

4.350 
4.123 
3.646 
2.979 
3.190 
3.107 
2.235 
2.209 
2.666 
1.767 
2.233 
1.591 

791 
603 
540 

1964 -1966 
ortalaması 

4.882 
4.188 
3.889 
3.767 
3.621 
3.437 
2.887 
2.763 
2.630 
2.120 
2.100 
1.557 
1.032 

657 
597 

Kaynak : FAO. gıda ve tarım durumu. 1968 s. 205 

laştırılmıası zaruri bulunmakta ve bu gerçek de az - çok herkesçe bilinmektedir. Bu bakımdan 
tarımda entansiteyi artırıcı tedbirler üzerinde durulmakla beraber, modern tarım usullerinin çift
çilerimize öğretilmesi, yetersiz olan araştırma ve yayım, hizmetlerinin' de geliştirilmesi gerekmek
tedir. 

4. Üretimi artırıcı maddelerin, yeter miktarlarda kullanılmaması. : 
Yukarda temas edildiği gibi, Türkiye tarımında birim ba§ma aOınaıı verimin düşük olmasına 

seböbolan faktörlerin başında üretimde entansiteye gidilmemiş olması veya üretimi artırıcı mad
delerin henüz yeter miktarlarda kullanılmaması gelmektedir. 

Aşağıdaki ıtabloda görüldüğü üzere, memleketimiz tarımında kimyevi gübre tüketimi henüz 
çok azdır. Ziraat arazisinin haktan başına kullanılan kimyevi gübre miktarı itibariyle Türkiye, 
çok geride kalmış olan memleketler arasındadır. 
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Muhtelif ımemlelketlerde ziraat arazisine kıyasla kullanılan (Azotlu, fosforlu, potaslı) kimyevi 

gübre miktarı (1963 - 1964) 

(Hektara K'g\ gübre) 

Memleketler 

Holânda 
Federal Almanya 
Japonya 
İngiltere 
îsveç 
israil 
Lübnan 
İtalya 
Amerika B. D. 
Kıbrıs 
İspanya 
Kanada 
Meksika 
Fas 
Türkiye 
Hindistan 
İran 

N 

293 
89 

122 
79 
39 
54 
37 
24 

. 21 
25 
16 
4 
9 
2 
2 
3 
1 

P O 
2 5 

| | 
122 

90 
83 
62 
33 
25 
27 
24 
17 
17 
15 
6 
2 
2 
2 
1 
1 

K O 
2 

148 
133 -

99 
60 
28 
.6 
7 
8 

13 
5 
5 
3 
1 
1 

— 
—. . 

, 

Toplam 

563 
312 
304 
201 
100 
85 
71 
56 
51 
47 
36 
13 
12 

5 
4 
4 
2 

Kaynak : FAO. Dünya Kimyevi gübre •üretim, tüketim ve ticareti. 1965 ; s. 22-23 

Kimyevi gübre için olduğu kadar, üretimi artıran ve iyileştiren yükseik vasıflı tohumluk ve 
damızlık, yem, 'mücadele ilâçları modern tarım âlet ve makina! arı gibi diğer üretim maddeleri de 
Türkiye tarımında .henüz yeteri miktarlarda kullanılamamaktadır. Bunun nedenleri, bir taraftan 
bu 'maddelerin çiftçilere kolayca, istenilen miktarlarda ve ucuza temin edilememesi ve diğer 
taraftan, bunların üretimi artırmadaki önemli tesirlerinin bir kısım çiftçiler tarafından lâyı-
kiyle biılinmemıeisidir. B,u bakımdan entansiteyi artırmak suretiyle tarımsal üretimi çoğaltma yo
lunda büyük gayretler sarf edilmesi ve esaslı tedbirler alınması gerekmıcktıedir. 

5. İşletme bünyelerinin düzensiz olması: 
dtDeridtökü iUlgili bahislerde daflıa teferruatlı olaralk eleştirilecek olan. lişleitmeleriımiiziıi' al)t yapı

ları yetersiz, bünyeleri düzensizdir. İşletme araız ileni 'türlü sebeplerle parçalanmış, dağılmış ve 
işletmeler ulaşmıştır. IMıevcut işletmelerini % 68,8 ;zi '50 dönümden Iküçöktür ve arazileri ortalama 
6,8 parçadan teTekkübetaekltedlir. Bu durum, İta ramda nüfusun arıtmasıyle paralel 'olarak gittik
çe loluımsuız yönde gelişmekte, düzenli ve verimli çalışmayı engellemektedir. 

6. Diğer nedenler: 
(Tarımsal üretimin gereğiı Iglilbi 'çıoğaüımasını önleyen Ve taram Ikesüımiiınde topyelkûn! kalkınma

yı zaruri kılan çeşitli' medeniler ve ©orunlar yukar dan beri anahatları ile izaha çalışılmıştır. Buru
lara tanımda kredi ve sermaye yetersüzliği ve kredi makeniızmasıran işlemesiüdeıki çeşitli ak
saklıklar, çiftçisDİîn Itioprakla tolan Ihukiuıkî münasebetinin tam olarak düızenlıenımıemiş olması, tarım
sal ürünlerin değerlenıd&rme ve pazarlama hizmet ve 'imlkânlarıodaki yetersiizlikller, çiftçilerin ye
terli teşkilâtlanamamış bulunması, tarımda karacılık ve ortakçılık sistemindeki düzensizlikler ve 
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nihayet devletin tarum (kesimindeki araştırma, eğitim ve yayıım. /teşkilâtı ve Mzmetlerin bugün -
ibü İhtiyaçlara l'âyukııyle leevap verememesi gibi daha (bir ıço'k hususlar ilâve edilebilir. 

G-enelMikle (Mrlhirlerilyle yakından ilgili bulunan (bu (hususlara, sırası 'geldikçe, (gerekçenin ilgili 
kisıımlarıoda aynıca değinilecektir. 

Bilindiği üzere, tanım kesimini ikilendiren bütün sıorunlann yalnız başlarına ve tamamen 
tarım Ikesimi içimde çözümlenmeleri imkânsızdır. Millî ekonomimizin Ibütün kesimleri' birbirleriyle 
yakımdan ilişkili bulunmakta ve Ibunlann (birinin ıgelişjmiş veya (geri Ikaknış oittuaısı diğerlerini1 et
kilemektedir. Bu itibarla tanım kesimline ait sorunlann bir kısmına (ifazla nüfussun düğer fce^mlere 
aktarılması -gibi) diğer kesimlerdeki gelişmeler çözümleyecektir. Bunilardan t a n m kesliımi, içotnde 
çözümlenmesi ıgerekenler ise, tamımın! bünyesindeki çeşitli en/geliverin kaldınlmasıni1 sağlıyaeak 
esaslı 'tedbirlerin alınmasına ihtiyaç göstermektedir. 

D.) Tarımsal ürünler talep ve üretim projeksiyonları : 
Yuikardaki Mülâhazalara ıgörıe ; 
1. Tamımımızda (bir taraftan ekolojik ve ekonomik şartlara ve gelişen ihtiyaçlara göre, birim 

alandan daha UCUJZ, kaliteli ve Ibeli süreler içinde 'en yüksek (miktarlarda ürünler ve dlolayısiyle 
ekonomik en yüksek verim elde edilmesi suretiyle millî ekonomiye (tarımnı katıklısının artırılma
sı, 'çiftçilikle uğraşanların 'gelirlerinin yükseltilmesi, ıçalışma, yaşama tarizi ve şartlarının düzen-
lenımesi, 

'2. Diğer traftan, Türfld'yenıin A. İE. Topluluğuna tam üjye olma (kararına ıgöre ıdiğer üye
lerle tanmsal üretim ve pazarlama (konularında aız çıok eşit durumlarda rekabelt edebilecek, müş
terek tarım politikası uygulıyaJbilecefc tele gelmesi. 

Belli başlı iki anahedef olarak karşımızda durmaktadır denebilir. 
Bu itibarla, her şeyden önce, eğilimlere göre tarımsal açıdan yurdumuzun yarınlarına bakmak 

ve muhtemel oluşumlara göre bugünden tedbirlere tevessül etmek lüzumlu bulunmaktadır. Nitekim 
dünyanın birçok memleketleri ve bu arada FAO ve OEÖD gibi milletlerarası kuruluşlar, tarımsal 
üretime verilmesi gereken yönleri tâyine yardımcı olmak üzere, 1975 - 1985 yıllanna kadar t anm 
sal ürünlerin tüketim ve üretim projeksiyonlannı hazırlamışlardır. 

1967 yılından itibaren Türkiye'nin gelecek yıllardaki tarımsal gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri 
talep ve üretim miktarlarını tahmin ve bunlan kendi kaynaklarımızdan temin eylemek için gere
ken tedbirleri tahlil etmek üzere Tarım Bakanlığında, projeksiyon çalışmalan yapılmıştır. Bu 
çalışmalar sonunda, 2000 yılma kadar her yıl için tarımsal ürünler talep projeksiyonları ile tarımsal 
üretim projeksiyonlan hazırlanmıştır. 
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1967 yılı gerçek tüketim miktarları esas alınarak bulunan talep projeksiyon rakamları aşağıda
ki tabloda görülmektedir. 

Türkiye'de tarımsal ürünler talep projeksiyonu 
(1 000 ton) 

Talep projeksiyonu 

Ürün cinsi 

Buğday 
Çeltik 
Hububat toplamı 
Bakliyat toplamı 
Pamuk 
Şeker pancarı 
Patates 
Yağlı tohumlar 
Meyvalar 
Sebzeler 
Et 
Süt 

1967 de 
gerçekleşen 

talep - tüketim 

8 322 
244 

14 153 
541 
173 

5 200 
915 
883 

8 360 
3 007 

536 
3 321 

2000 yüı 
talebi 

17 685 
989 

36 006 
1 305 

539 
21 833 

8 941 
2 596 
9 169 

19 659 
1 492 

18 262 

Not : 1) 1967 talep rakamları Kalkınma Plânı ve yıllık programlardan alınmıştır. 
2) Projeksiyon tahminlerinde fasulye, nohut, mercimek, bakla, börülce ve bezelyeden 

gayri diğer bakliyat toplam bakliyat rakamına dâhil edilmemiştir. 

Türkiye tarımı, 2000 yılında ihtiyaç duyulacak olan bu ürün miktarlarını ve ayrıca her yıl artan 
miktarlarda ihracı gereken tarımsal ürünleri öz kaynaklarımızdan sağlamak zorundadır. 

Ülkemizin toprak varlığı, su kaynakları ve ekolojik hususiyetleri, tarımsal ürünler üretimini bu
günkünden çok daha fazla miktarlara çıkartılmasına elverişli durumdadır. Gerçekte, birim başına 
verimi artırıcı çeşiltli tedbirlerin alınması suretiyle tarımsal üretimin bugünkü miktarların çok üs-
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tüne çıkarılması mümkündür. Yapılan projeksiyon çalışmalarına göre, 2000 yılında ulaşılabilecek 
makro üretim hedefleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Türkiye'de tarımsal üretim projeksiyonu 

Ürün cinsi' 

Buğday 
Çeltik 
Hububat toplamı 
Bakliyat toplamı 
Pamuk 
Şeker pancarı 
Patates 
Yağlı tohum 
Meyvalar 
Sebzeler 
Et 
Süt 

(1 000 ton) 
Üretim projeksiyonu 

1967 de 
gerçekleşen 

üretim 

8 750 
215 

14 108 
608 
396 

5 200 
1 760 

952 
9 834 
4 150 

549 
3 321 

2000 yılı 
üretimi 

21 500. 
1 000 

40 359 
21 360 

1 120 
21 833 

9 934 
2 752 

12 292 
43 851 

1 492 
18 262 

Not : 1) 1967 talep ve üretim rakamları Kalkınma Plân ve yıllık programlardan alınmıştır. 
2) Projeksiyon tahminlerinde fasulye, nohut, mercimek, bakla, börülce ve bezelyeden gayri 

diğer bakliyat da toplama dâhil edilmiştir. 

Yukardaki ürün miktarlarını elde etmek için, birim başına verimler bugünkü seviyesinde kal
dığı takdirde üretim alanımızın 3 - 4 katında genişlemesi ve hayvan sayısının da 100 milyon başı 
aşması gerekmektedir ki, buna imkân olmıyacağı tabiîdir. Bu da tarımsal üretimimizi çoğaltmada 
yegane çarenin, birim başına verimi artırmak olduğunu göstermektedir. 

2000 yılı makro üretim hedeflerine ulaşmak için gerekli bulunan yıllık üretim .maddeleri ve 
kredi ihtiyaçları, 1967 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

a) Yıllık üretim maddeleri ihtiyacı : 

Çeşidi 1967 2000 

Traktör (Bin adet) 
Hububat tophumluğu (Bin ton) 
Meyva fidanı (Bin adet) 
Asma fidanı (Bin adet) 
Sebze fidesi (Milyon) 
Sebze tohumu (ton) 
Damızlık yumurta (milyon) 
Kimyevi gübre (Bin ton) 
Mücadele ilâcı (Bin ton) 
Sanayi yemi (bin ton) 
Damızlık sığır (Bin baş) 

15 
224 

9 766 
76 250 
6 000 
7 803 

110 
1 535 

40 
87 

2 

100 
2 075 

23 056 
210 000 
21 050 
22 115 

1 125 
26 565 

99 
6 200 

100 
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b) Kredi ihtiyacı : 

Cinsi 

— Makina ve alet 
— Sertifikalı tohum 
— Ticari gübre 
— Sanayi yemi 
— Damızlık hayvan 

1967 

0,55 
0,24 
0,60 

(Milyar Tl.) 

1968 

0,6 
0,3 
0,9 

0,06 

2000 

2,7 
0,7 
6,9 
1,7 
0,5 

Görülüyor ki tarımsal üretimi bugünkünden daha yüksek seviyelere çıkarabilmek için verimi ço
ğaltıcı canlı ve cansız üretim maddelerinin büyük ölçüde artırılması ve bunların yurt içinde ve dı
şından sağlanması tedbirlerinin şimdiden düşünülmesi gerekmektedir. 

Bu teknolojik geliştirmelerle beraber tarımımızın bünyesinde, kuruluş ve faaliyetlerinde daha 
bir dizi tedbirlerin alınması gerekli bulunmaktadır ki, bunları aşağıdaki şekilde özetlemek müm
kündür. 

1. Tarımsal arazinin verimli ve toplum yararına uygun bir şekilde işletilebilmesi için, arazi
nin kullanma şekillerine göre ayrılması, ve sınırlarının tesbit edilmesi, 

2. Devletin ve özel mülkiyet konusu olan arazilerin belirtilmesi için tapu ve kadastro işlerinin 
süratle tamamlanması, mülkiyet ve tasarruf güvenliğinin sağlanması, 

3. Devlete ait ve özel mülk konusu arazilerdeki geliştirmelerle ilgili arazi ıslahı, toprağı ko
ruma ve suların tarımda verimli olarak kullanılmasının sağlanması, gibi altyapı hizmetlerinin 
mümkün olan süratle yürütülmesi, 

4. Tarımsal işletme bünyelerinin düzenlenmesi, bu sırada yerine ve şartlarına göre küçük iş
letmelerden belli bir yıllık G. S. hâsıla sa.ghyab.ilir, yeterli işletmeler haline getirilmesi, kişilere 
ait dağınık arazi parçalarının düzenlenmesi, türlü sebeplerle vâki dağılıp parçalanmaların önlen
mesi, 

5. Tarımsal işletme bünyelerinin düzenlenmesi tedbirlerine paralel olarak, tarım sektöründeki 
fazla nüfusun plânlı bir surette başka sektörlere aktarılması, 

6. Kiracılık ve ortakçılık tarzındaki işletme şekillerinin teknik ve ekonomik kurallara,-ta
rafların ve kamunun çıkarlarına uyacak hukukî esaslara bağlanması, 

7. Her türlü ihtiyaç ve varolan potansiyele göre, ürün çeşitlerinin ve üretim dağılışının yurt 
ölçüsünde düzenlenmesi, (Bitki patrnleri) 

8. Muhtaç çiftçileri ve gereğine göre tarımsal faaliyetleri teşvik etmek, korumak ve teknolo
jik geliştirmelerden faydalandırmak üzere yapılan türlü Devlet yardımlarının ve kredi imkânla
rının ihtiyaç ve ileri görüşlere göre yeniden düzenlenmesi, bu sırada işletmelerimize yeter mik
tarlarda, kaliteli ve ucuz inputlarm temini tedbirlerinin geliştirilmesi, 

9. Tarımsal ürünlerin elverişli şart ve şekillerde işlenme, değerlendirilme ve pazarlanması, 
10. Tarımsal kalkınma ile ilgili uygulamaların inceleme ve araştırma sonuçlarına dayanan 

program ve projelere göre yürütülmesi, bu meyanda zirai eğitim ve yayım işlerinin ilgili fakül
te, okul ve araştırma kuruluşlarımızla daha sıkı bir işbirliği halinde, daha etkili kılınması tedbir
lerinin alınması, 

11. Tarımsal kalkınma ile ilgili kamu idareleriyle özel sektör kuruluşlarının gereği üzere teş
kilâtlanmasının ve taraflar arasındaki daha verimli işbirliğinin sağlanması suretiyle özel sektö
rün kalkınmaya katılma payının artırılması 

Yukardan beri izahına çalışılan tedbirlerin derli toplu ve birbirleriyle ahenkli bir şekilde gerçek
leştirilmesi ve ihtiyaçların karşılanması halinde üretim projeksiyon rakamlarına ulaşılması müm
kün görülmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 

http://sa.ghyab.ilir


E) Netice : 
Böylece yurdumuzda yapılması gerekli tarım reformu için mevcut hukukî temellerle reformu 

gerektiren teknik,- ekonomik ve sosyal zorunluklar anahatlariyle izah edilmeye çalışılmıştır. 
Bu açıklamalar memleketimizde çok yönlü bir tarım reformu yapılması zaruretlerini ortaya 

koymaktadır. Bu geerkçe ile hazırlanmış olan tasarının muhtevası konular itibariyle aşağıda izah 
edilmektedir. 

VI - Tarım ve Toprak Reformu kanun teklifinin muhtevası : 

A) Tasarının amacı, kapsamı, ilke ve uygulama esasları : 
önceki bahislerde tarımımızın bünyesinde, kuruluşlarında ve türlü faaliyetlerinde mevcut kök

lü eksiklik ve aksaklıkların kararlı, isabetli bir politika ve elbirliği ile giderilmesi ve yurdun 
tarımsal potansiyelinden daha rasyonel bir şekilde faydalanmanın gerçekleştirilmesi zorunluluk
ları ortaya konmuştur. 

Aslında, ekonomik ve sosyal kalkınmasının periyodik kalkınma plân ve programlarına göre ger
çekleştirilme sistemi kabul edilmiş olan yurdumuzda, icra plânlarında yer alan türlü tedbirlerin 
kararlı bir tarım politikasına göre belli hedeflere yöneltilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için 
kanuni hükümler bakımından önemli boşluklar' bulunduğu; bilinmektedir. îşte bu tasarı, esas iti
bariyle, bu boşlukları doldurmak suretiyle tarım sektöründe belirli hedeflere belli tedbirlerle ulaş
ma imkânlarını getirmektedir. 

Bahis konusu tedbirlerin ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarınca elbirliği ve bir ahenk içinde 
gerçekleştirilmesi zorunluğu ve bir zincirin halkalarını teşkil eden bu tedbirlerden birinin eksik ve
ya aksak olmasının tarımsal kalkınmanın gereği üzere başarılmasına engel teşkil edeceği key
fiyeti izaha muhtaç bulunmamaktadır. 

Bu görüş ve anlayışa göre kanunun amacı; 
Gelişen teknik, ekonomik ve sosyal şartlara, göre belirtilecek tarımsal hedeflere ulaşılmak 

üzere tarımın bünyesinde, kuruluşlarında, tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetlerinde mevcut 
köklü eksiklik ve aksaklıkların elbirliği ile gideı ilmesini sağlıyacak teknik ve ekonomik tedbirleri 
belirtmek ve bunların kalkınma plân ve programları vasıtası ile gerçekleştirilmesini mümkün kıl
maktadır. Şeklinde ifade edilebilir (1). 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere, tasarı, temel üretim unsuru olan tarımsal araziden tarımsal 
ürünlerin işlenme, değerlendirilme, sürüm ve satışına kadar türlü faaliyetleri, birbirleriyle ilişkili 
olarak bir ahenk içinde kapsamına almakta, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gereken 
tedbirleri, ilke ve esasları ortaya koymaktadır. 

Gerçekte, böyle bir kanunun uygulanabilmesi için gerekli ortam, özellikle insan unsuru, kuru
luşlar ve diğer faktörler ülkemizde belli bir ölçüde mevcuttur. Ancak, bu faktörlerin kullanılma ve 
değerlendirilme tarzları ve geliştirilmeleri için bâzı köklü düzenleyici tedbirlere ihtiyaç duyul
maktadır ki tasarı bunları getirmektedir. 

ö te yandan memleketin malî takati ve diğer bâzı imkân darlıkları, uzun süreli belli tedbirle
rin havzalar itibariyle uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Uygulama alanlarının ayrılması ise, 
ülkemiz tarımsal üretiminde başlıca sınırlayıcı faktör olan suyun dağılış esasına dayatılmakta
dır. 

Bu havzalardan öncelik kritelerine göre ele alınacaklarda; arazi, önce toprak, topografya, dre
naj ve ekolojik şartlar, işletme bütünlüğü ve ekonomik faydalanma bakımından 1) Ziraat, 2) Or
man, 3) Çayır - m er'a arazisi, 4) Tarıma elverişli olmıyan arazi olarak kısımlara ayrılacak vö her 

(1) Tarım reformu tarımsal bünyenin temelindeki aksaklıkları gidermeye yönelmiş tedbirler dü 
zisi olarak kabul edilecektir. (Kalkınma plânı - ikinci 5 yıl, s .302) 
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kısmın sınırları tesbit edilecektir. Zorunlu sebepler olmayınca tarıma elverişli arazinin başka tür-
lı kullanılmalara ayrılmasına müsaade edilmiyecektir. 

Aksi halde tarımsal arazinin verimli ve toplum yararına uygun bir şekilde kullanılmasının 
sağlanması çok zorlaşacaktır. 

Uygulamalar sırasında havzalar itibariyle, köy yerleşim yerlerinin, yer sarsıntısı, yer kayması, 
sel, taşkın gibi âfetlerden korunması ve ilerdeki'gelişme imkânları göz önüne alınarak yeni köy 
yerleşim alanları ayrılacak, diğer arazi ihtiyaçları planlanacaktır. 

Uygulama alanları için, millî plânlara tarım konusunda; temel teşkil edecek tarımsal reform 
plânları ve bunlara göre uygulama programları hazırlanacaktır. Meselâ, yukarda belirtilen her 
arazi kısmı için reform plânlarına göre arazi geliştirme programları düzenlenecektir. 

Kamu kuruluşlarının tarımsal hizmet ve faaliyetlerinde, reform plân ve projelerine uymaları 
şart koşulmuştur. Reform projelerine uy mı yan özel sektör teşebbüsleri de desteklenmiyecektir. 

Uygulama alanlarında tapu ve kadastro işlemlerinin öncelikle yapılması sağlanacaktır. 
Hülâsa tasarı; tarım arazisinde mülkiyet güvenliğini sağlıyiıcak tedbirleri getirmekte, arazi

nin verimli işletilmesi esaslai'inı koymakta, mülkiyet dağılışının düzenlenmesi, küçük işletmelerin 
büyütülmesi suretiyle bütün işletmelerin düzenli hale getirilmesi, suların tarımda verimli olarak 
kullanılması kiracılık ve ortakçılıkla işletme tarzlarının hukukî iesaslaim bağlanması, çiftçilerin teş
kilâtlanması ile tarımsal kalkınmaya katkılarının artırılması, tarımsal üretim ve pazarlamanın mo
dern bilgilere göre yürütülme ve geliştirilmesi ile ilgili temel tedbirlerin teknik ve ekonomik esas
lara uygun olarak Türkiye tarımına uygulanmasını gerçekleştirecek hükümlere yer vermektedir. 

Söz konusu tedbirler ve hükümler aşağıda kısım kısım açıklanmaktadır. 

B) Tarımsal arazide mülkiyet güvenliği : 
Türkiye'de tarımsal arazi ile ilgili mülkiyet ve tasarruf işlemlerinin hâlâ gerekli güvenliğe 

kavuşturulamamış olması tarımımızın bellibaşlı aksaklıklardan biridir. 
Yurdumuzda tarımsal arazi, mülkiyet bakımından genel olarak : 
1. Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan arazi, 
2. Devletin özel mülkiyetindeki arazi, 
3. Vakıflara ait arazi, 
4 Mahallî idarelerin sahiboldukları arazi, 
5. özel kişilere ait arazi, 
Olmak üzere beş bölümde toplanmaktadır. 
Türkiye ölçüsünde henüz tarımsal arazi mülklerine ait tapu ve kadastro işlemleri ikmal edile

memiş olmakla Devletin veya kamu tüzel kişilerinin elindeki arazi miktarı kesin olarak biline
memektedir. Bununla beraber, tarımsal arazinin büyük çoğunluğuna özel kişilerin sahibolduğu ma
lûmdur. 

Memleektimizde taşınmaz malların sadece "% 30 unun tapuda kayıtlı bulunduğu, geri kalan 
% 70 inin ya kayıt dışı veya kayıtlı olmasına rağmen belli sebeplerle hukukî bir değer taşıma
dığı tahmin edilmektedir. Tapuda kayıtlı olan taşınmaz malların % 90 ı da il ve ilçe merkezleri
ne aittir. 

Bu duruma göre, Devletin hüküm ve tasarrufundaki tarımsal arazinin tesbiti hayli zordur. 
Devletin özel mülkiyetindeki arazi genişliğinin 1965 yılı sonu itibariyle 1 093 383 hektar tarla 
arazisi ve 20 838 hektar bağ - bahçe arazisi olmak üzere 1 114 211 hektar olduğu Millî Eğitim Ge
nel Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Vakıflara aidolarak, 1966 yılı sonu itiabriyle 65 000 hektar kadar tarımsal arazi bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Mahallî idarelere ait tarımsal arazinin kesin miktarı da bilinmemekle beraber bunlar önemse
necek genişlikte bulunma makta d ı/r. 
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Tapu ve kadastro işlemleri, özellike yeni tapulama kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 
hayli hızlanmıştır. Mevcut kayıtlara göre; 1950 yılından 31 . 12 . 1968 tarihine kadar ele alman 
7 595 köyün 6 889 zunun işleri tamamlanmış 7 627 841 parselin tahdit ve tesbiti yapılarak 
82 057 347 dönümlük kısmının tapulaması ikmâl edilmiştir. 

Bu sırada; 145 894 parselde 2 464 437 dönüm arazi itirazsız ve 128 618 parsel de 3 104 294 dö
nüm arazi itirazlı olarak Hazine adına tesbit edilmiştir. 

Osmanlı imparatorluğundan devralman mülkiyet düzeni Birinci Dünya Savaşını izliyen kurtu
luş savaşlarından sonra iç ve dış muhaceretler doiayısiyle daha fazla karışmış, Medeni Kanunla ye
ni hukuk sistemi ektirilmiş, buna göre yenid^1' düzenlemelere başlanmıştır. Bu sırada, bâzı ka
nunlara, özellikle Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre, Devlete ait topraklar çift
çilere intikâl ettirilmeye çalışılmışsa da halen Devlete ait toprakların yer yer geçerli mülkiyet 
belgesi olmadan işgal edilmiş olduğu da bilinmektedir. 

Mülkiyet şekillerinin değişik nitelikler taşıması, veraset ve imtikal hukukunun tarımsal arazi 
bakımından yetersiz bulunması, resmî olmıyan değişik arazi ölçü birimlerinin yer yer kullanılmada 
olması, saha ölçüsüne göre kesin sınırların bulunmaması, veraset ve intikâl işlerinin zamanında 
yaptırılmaması gibi sebepler tapulama işlerini zorlaştırmaktadır. Karışık düzen, işgal ve tecavüzle
re yol açmakta Devletle millet fertleri arasında, kişilerin kendi aralarında türlü anlaşmazlıkların, 
dâvaların doğmasına sebebolmaktadır. Buna göre, Türkiye'de arazi anlaşmazlıkları toplum düzeni
ni bozan başlıca âmil sayılmaktadır. 

Gerçekten, bugün kaza mercilerini en fazla işgal eden konular arazi mülkiyeti anlaşmazlık dâ
valarıdır. Mülkiyet ve tasarruf emniyetinin özlenen şekilde teessüs edememiş olmasından tarım
sal üretimin ziyadesiyle zarar gördüğü de bir gerçektir. 

Bu hale göre, tapulama işlerinin süratle ikmâli mülk sınırlarının gereği üzere belirtilmesi, 
her türlü kullanma, faydalanma ve ekonomik işletme bütünlüğünü sağlama ile ilgili intikâl hak
larının sağlam esaslara bağlanması, yapılacak tarım reformunun bellibaşlı dayanaklarından biri 
sayılmaktadır. 

Diğer taraftan, bu işlerin güçlüğü ve zamanla alıcı niteliği doiayısiyle, bilhassa uygulama alan
larında tercihli yoğun bir çalışma tertibinin alınması gerekli görülmektedir. 

C) Gerekli rezerv arazi, kamulaştırma ve satmalına : 
İşletme bünyelerinin düzenlenmesi işlemleri yanısıra, ehliyetli topraksız çiftçilerin topraklan-

dırılmaları, küçük işletmelerin büyütülmesi, arazi düzenlemesi ve benzeri işler için lüzumlu ola
cak toprak, Devlete aidolanlarla ortamalı veya kamu kuruluşlarına bırakılmış fazla arazi, özel 
kişilerden satmalınacak veya kamulaştırılacak arazilerle karşılanacaktır. 

Türkiye'de, bugünkü bilgilerimize göre, yukarda belirtilen uygulamalara yetecek kadar Devlet 
arazisi mevcut değildir. Karşılıklı anlaşmalara göre özel mülk sahiplerinden önemli miktarlarda 
arazi satmalmabileceği umulmakta ise de türlü) sebeplerden, gerekli rezerv arazinin temini bakı
mından buna da bel bağlamak mümkün değildir. 

Kamulaştırmaya gelince; Anayasamızın; topı akların verimli ve toplum yararına uygun işletil
mesi ilkelerine uyar davranış gösterenlerin topraklarının sebepsiz yere ellerinden alınmaması 
gerekir. Bu itibarla, topraklarını bu ilkelere göre iş] etm iyeni erin topraklarının, maksadı temin için, 
belli kıstaslara göre kamulaştırılması yoluna gidilmektedir. Ülkemizde büyük arazi sahipleri, 
tavan tesbiti suretiyle kamulaştırma yapan birçok ülkelerden çok daha az göründüğüne göre, ka
mulaştırma yolu ile de yeter arazi rezervi sağlanabileceği sanılmamaktadır. 

Aslında tarımımızdaki fazla nüfusun, dolayınyle küçük, yetersiz işletme sayısının azaltılması 
esas alınması gerektiğine göre de, halen toprak isteğinde bulunanların hepsinin topraklandırılma
sı yoluna gidilmiyecektir. 

Tasarıda, arazinin Anayasa esaslarına göre işletilip işletilmediğinin ve arazinin kamulaştırma 
bedeline esas olacak gerçek karşılığının tesbiti ve kamulaştırma işlemlerinin esasları yer almıştır. 
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D) Tarımsal arazinin verimli olarak işletilmesi : 
Tasarının başlıca amacı, tarımsal arazinin verimli olarak işletilmesinin sağlanmasıdır. Bu iti

barla kime aidolursa olsun, tarımsal arazinin verimli olarak işletilmemesi hali, Aanyasa ilkesine 
göre, toplum yararına aykırı sayılacak ve Tarım Bakanlığı bahis konusu arazinin verimli olarak 
işletilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağbyacaktır. 

Tasarıda tarımsal arazinin verimli olarak işletilmesi tarif ve tavsif edilmiştir. Buna göre, uy
gulama alanlarında Devlet yardımlarına rağmen özel mülkiyet konusu olan ziraat, orman ve ça
yır, mera arazilerinin verimli olarak işletilmemesi halinde, duruma göre, bu arazinin belli bir kıs
mının veya tamamının kamulaştırılması yoluna gidilecektir. 

Şu hale göre, arazi kamulaştırılması, bu açıdan tarım arazisinin verimli olarak kullanılması
nın bir müeyyidesi olarak kullanılacaktır. Böyle bir sebeple kamulaştırılan araziler, ilkeye göre 
kullandırılmak üzere ve bu kanundaki esaslar dairesinde ehline intikâl ettirilecek veya diğer ta
rımsal geliştirme uygulamaları için kullanılacaktır. 

Gelecek yıllarda, gittikçe artacak tarımsal gıda ve. ihtiyaç maddeleri talebimizin karşılanabil 
m esi için başlıca kaynağımız tarımsal arazi varlığmıızdır. Buna göre, topraklarımızın zerresinin 
dahi ziyan edilmemesi ve bu varlıktan âzami verimin alınabilmesi için böyle bir yolun tutulması 
zorunludur. 

Bilindiği gibi, yurdumuz oldukça geniştir. Fakat, alan genişliği itibariyle bugünkü halde ta
rımda her yıl kullanılan arazi oranı nisbeten düşüktür. Türlü sebeplerle verimli işletilme kabil 
olmadığından arazi varlığımızdan elde edilen toplam değer de yeterli bulunmamaktadır. 

Gerçekte, 78 milyon hektar varlığımızdan ancak 18 milyon hektar kadarı (Cayır - mer'a hariç) 
her yıl ürün veren yerlerdir. Fransa, Almanya ve italya gibi Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
keleri bu konuda bizden daha şanslı durumda görülmektedirler. Ayrıca onlarda tarımdaki nüfus 
azlığı dolayısiyle işletme başına düşen arazi genişliği de bizden fazladır. (1). Bilindiği gibi, bu ül
kelerde birim başına verim de Türkiye'den 3 - 4 misli yüksektir. 

Ancak, Türkiye'nin tabiat şartları itibariyle bu ülkelere nazaran önemli bâzı üstünlükleri ol
duğu da bir gerçektir. 

Aslında bugünkü bilgi, görgü ve teknolojik geliştirmeler sayesinde arazinin sadece yüzöleüsü-
ne göre değerlendirilmesi önemini oldukça kaybetmiştir, özellikle Türkiye gibi çok değişik iklim 
şartlarına ve sayısız iklim adacıklarına malik ülkelere tepeden bakışta ,arazi verimi değer - fark
lılıklar büyük şehirlerdeki apartmanların katları manzarasında müşahede edilir. Bununla beraber 
topraklarımızın üretim ve gelir potansiyeli günlük uygulamalarımızda hâlâ gereği gibi bir geçer
lilik ve itibar bulamamıştır. 

Bu mülâhazalara göre; ülkemizde nadasa bırakılan yıllık ortalama 8,5 milyon hektar kadar ara
zinin (daha çok geçit bölgelerde olmak üzere) teknik geliştirmelerle her yıl bir kısmının ürün 
verk hale getirilmesi, ayrıca ıslah ve imar suretiyle verimli hale getirilebilecek araziler bulunma
sı, bâzı topraklardan elverişli ekolojik şartlarımızda yılda iki hattâ üç ürün alınabilmesi, entansif 
ziraat usulleriyle birim alandan daha fazla verim sağlanabilmesi gibi imkânlar da şüphesiz 
güven artırıcı taraflardır. 

Halen Devlete ait, toplam sahası büyük rakamlara baliğ olan toplu veya dağınık halde çayır, 
mera, otlak ye yaylak arazisi bulunmaktadır. Bujıların mutlak çayır, mera, otlak ve yaylak 
arazisi olup olmadıkları ve sınırları incelenip tesbit edilmemiştir. Buna rağmen, bu arazinin büyük 
kısmı halkın müşterek kullanma ve faydalanmaları için köylere ve beldelere tahsis edilmiştir. Me
deni Kanunumuzun 641 nci maddesinde; «menfati umuma ait malların işletilmesi ve kullanılması 
hakkında hususi hükümler konacağı» belirtilmiş olmasına rağmen, aradan geçen 40 yıldan uzun 

(1) Ormanlar hariç memleket sathının Almanya'da % 57,2'si, Fransa'da % 62,3'ii, İtalya'da 
% 68,7''si, IIolanda''da % 69'u ziraatte kullanılmaktadır. 
işletme hasına İtalya'da 90, Almanya'da 100, Fransa'da 178 dönüm arazi düşmektedir. 
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bir surede bu hükümler getirilememiş, mer'a otlak ve yaylakların tesbit, tahsis niteliğine göre 
verimli olarak kullanılmaları işlemleri gerçekleştirilememiştir. 

Mevzuat boşlukları ve tedbir eksiklikleri dolayısiyle bu arazide gerekli geliştirmeler yapılama
makta, faydalanmalar mevcut potansiyelin çok altında kalmakta, kullanma ve faydalanma anlaş
mazlıkları kronikleşmiş bir halde sürüp gitmektedir. 

Bu itibarla, bu arazilerin belli usullere göre belirtilmesiyle verimli kullanılmak şartiyle çift
çilere temlik veya çiftçi kuruluşları vasıtasiyle müşterek kullanma ve faydalanmaya tahsis, 
geliştirme ve korunuma esaslarının, gelenek ve göreneklerde dikkate alınarak, modern teknik im
kânlara ive sosyal (ekomoimilk (görüşlere göre kanuni hükümlere (bağlanmam, ıbımlarlailgilli istikrar ve 
emniyettin «ağlanması gerekli bulunlm.aık'tadır. 

ıDiğer taraftan; büyük (çoğunluğu Devlete aidolan lortman ^arazilerinim ide Isınırları tamı ©larak be-
lintileımemiş, bunların içinde veya yakınındaki köylülerle onmam işleitame ımainasabetleri düzenlene-
ımemiş, buraılıardaki (halikın 'baişka (taraflara yerleştirilmesi, dağımlk yerleşimlerin uygun bir şekillide 
toplamımam, yeter gelirli İhale getirilmeleri Bağlanamamış, dolayısiyle oramamılıarm özilemen şekilde ko
runması, geliştirilmıesi, verimli olarak işletilmesi biır ttarafa, tahripleri dalhi lönlenemetmiştir. 

Bundan (başka, lözel lojmanların geılişftirilımesi, bu kanun .gereğince 'yeniden iorrman arazisi olarak 
belirtilecek ve oıimanlaışltırılmaısı gerekecek Devlete veya özel kişilere ait yerlerim ağaçılamdırılması 
bakımı ve işletilmeleri hususlarında 'özel tedbirlere ihtîyaıç bulunımalktıadır. 

Tasarı, bu konularda., ıçifitçıilierin teşviki, (teşkilâtlandırılması, güçlendirilmesi, hikmet ve faaliyet
lere katılıma imkânlarının artırılması suretiyle, 

1. Bahis konusu ıçayır - mer'a .arazilerinin verimjli olarak kuılilamıllmialları, 
2. Yeni '.ormanlar tesisi, nıeıvcutların korunması, .geliştirilmesi ve verimli .şekilde işletilmesi 

ile ilgili ve 'Anayasaya uygun yemi bâzı (tedbirler getinmlektedir. 

E) Arazi mülkiyet dağılışının düzenlenmesi : 
Memieket'imizideki rta.nım .arazisi üzeriınıdeki kmülkiyeıtin dağılım şeklini belirten esaslı istatistikler 

mevcut değildir. Bu yıüzıden durum muhtelif samanlarda yapılmış aınlke'tlıerıe rve örnekleme sonuç
larına göre tesbit edilmiş rakamlara ıbakıla.rak el estirilmekte ve yoruimlanimafctadır. 

Bunlardan biri olan, 1963 geneli tarım sayımı örnekleme sonuçlarına göre Devleit istatistik Ens
titüsünce yayınlaman .rakamlardan düzenlenen taıblo .aşağıda görülmektedir. 

Arazi Grupları ıSaJhip olunan iaıraızi 

iSaihip sayısı •% Salhası Ha. 

Toplaim 2 965 203 100,00 

% 

1 
51 -

201 -
1001 • 
5000 -

50 Bekâr 
. 200 » 
1000 » 
5000 » 

• yukarı 

2 038 318 
816 674 
105 862 
3 862 
482 

68.74 
27.54 
3.57 
0.13 
0.016 

4 632 834 
7 093 302 
3 195 390 
669 901 
370 879 

29.02 
44.43 
20.01 
4.19 
2,32 

15 961 806 100.00 

N. Yekûn 
1. Toprağının tatmıaımını kiraya veya ortağa veren küçük işletnıeJler 
2. Kiraya veya lortağa veren hüyüık işletmeleı 
3. Devlet çiftlikleri 

Topraklı, (topraksız işletme sayısı Toplamı 

2 965 203 15 961 806 
104 347 531 965 

'275 76 139 
96 398 209 

_ , i 1 . ı 

3 069 921 16 968 119 
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Bu «tabloya (göre, ülkemizdeki 1 - 50 dönümlük arazii mâlikleri tıüınıün 2/3 sini ve bunların elindeki 
arazi varlığı da mevcudun 1/4 ünü teşkil etlmıektedir. Diğer taradîtan, ülkemizde sahiıholuman araad-
nin yarısına yakm ıbir kısmının Sİ - 200 (dönümlük araziye mâlik solanların 'elimde olduğu görüllmıek-
tedir. 

Ejüçük arazi sahiplildği sayısının mistbeteaı fazlalığı, bizde diaha çok nüfus artışı dolayısiyle mülk
lerin veraset yollu ile intikal ısuretiyle parçalan imalarımdan ileri gelmektedir. 

Bu güme kadar 'olagelen türlü tşekilleıldeki topraklandırmaların ve yerleşim uygulamalarının da 
küçük arazi Siahipliliği 'Sayılarını artırdığı ıbir gerçektir. 

Bir çok ülkelerde özellikle kalkıııimafcta olanlarda İt anan arazileri üzerindeki mülkiyet ve ta
sarruf inaklarının toplum üyeleri üzerindeki mülkiyet ve taaisrruf haklarının toplum üyeleri ara
sındaki dağılışı da çok defa daha iyi lıtir durum, igöstertrıieamekıtedir. 

Bu konuda ısıon ızaimanlara aiıdolanak bizimle kıyaslanabilecek ülkelerin duramlarını belirten 
rakamların derlenmesinde zorjlu'Ma karşılaşılmıştır. Zira, çok kere neşredilmiş rakamlar işletme 
büyüklüklerini 'glöısteırımeklteıdir. Bunumla 'beraber, arazilerin büyük çoğunluğu sahipleri tarafından 
işlenen nâzı ülkelere ait işletime büyüklükleri ile ilgili rakamlar Türkiye hakkında bir fikir verebil
mektedir. Bu mülâhaza ile aşağıdaki tablo düzenienımlişitir. 

Memleketler 

F. Almanya 
İspanya 
İtalya 
Türkiye 

(1960) 
(1962) 
(1961) 
(1963) 

1 - 50 dö
nümlük 'işlet

meler 

850 000 
1 831 000 
3 284 000 
2 132 000 

Bütün işlet
meler Itoplaımı 

1 618 000 
2 837 000 
4 300 000 
.3 101 000 

İşletme 
oranı % 

5(2.5 
.64.6 
76.4 
68.8 

Arazi 
oranı ;% 

13.6 
6.8 

20.4 
23.7 

IBu tablodan; 
1. İtalya'daki işletilmelerim >% 76,4 ünün 1 - 60 dönüm genişlikte okluğu ve ıbımlarm, mevcut ara

zinin % 20,4 ünü elinde ıbulunıdurduğu, 
2. İspanya'daki işletmelerin % 64,6 sının 1 - 50 dönüm (genişliği bulunduğu, fakat ıbunlar arazi 

mevcudumun anıcalk (% <Q,8 imi ellinde tuttuğu, 
gönülmekte ve Türkiye'nin küçük işletme niısbeti ile (bunların işlettikleri arazi mislb etinin bu ülke

lerden daha kötü (bir durumda olmadığı anlaişılmakitadır. 
Büyük arazi mülklerinle gelince; 
Memllck etimizde S 000 dönüm ve daha büyükleri, (büyük işleltme io.lar.aik kabul edilirse, aynı kay

mağa igiöre [bunların sayılarının yuvarlak olarak S00 kadar (olduğu ve iortalaima alanlarının 10 000 
dönüme varimadığı 'görülmektedir. Bilindiği gibi bunlar .çoğunlukla tek kişinin mülkü de değildir. 

Halbuki; santiarı bize hemiziyen İspanya'da 98 büyük arazi mâlikinin ı5 770 000 dönüm, arazisi 
olduğu yayınlaıfldam anlaşılmaktadır. (Em büyük mâlikin 790 000 dönüm) Lâtin Amerika 'ülkelerin
den, tmeıselâ, Meksika'nın, 'Toprak Reformu yapmış olmasına rağmen, S0 000 döıııüm|den (büyük 5564 
işletmesinin Ö20 milyon dönüm, Brezilyanın 100 000 dömiümden (büyük 7 287 'işletıımeisinin 527 milyon 
dönüm arazisi 'olduğu yayınlarından çıkarılmaktadır. 

Şu halde, bugünkü Türkiye'de büyük işletme mishetlerinde giöıze 'batacak bir aykırılık görülme
mektedir. 

Yıer yer reformlar yaplmış İtalya'da hattâ Federal Almanya'da büyük arazi 'mülkleri Ibulunduğu 
da (bilinmektedir. 

Bununla beraber, tasarıda yer alan çeşitli tedbirler gerçekleştirildiği takdirde meımleketimizlde 
tarımsal arazi üzerindeki imülkiyet dağılışı daha düzenli hale gelebilecektir. 
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Zira, 'tasarı, -tarımsal arazinin kaımu yararına uygun surette, verimjli olarak işeltiimesinden ara.zi 
sahibi ıgibi kiracı ve ontakçıları da sorunıllu tutmaktadır. Tanımısal arazinin bu şartlarla işletilmesi 
işletmelerin düzenli haile (gelmesini, teknik ve ekonomik kurallara göre iletilmesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan, tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden itilbaren, ıgerçek ve özel hukuk tüzel 
kişilerinin mevcut ziraat .arazilerimi yeni ilâvelerle belirli tavanların üstüne çııkaraımıya<îaiklan veya 
yenMen ibunliardan fazla arazi edinemıiyeeekleri hükme bağlanımıştır. Bu suretle arazinin zamanla 
belli ellerde ' toplanmasının önüne geçilmesi mümkün otlamaktır, 

Ayrıca, (Medenî Kanumımuzun yürürlükteki ilgili hükümleri yeterli bulunmadığımdan, veraset 
yolu ile düzenli işletmelerin parçalanmasını, orta ve büyük işletmelerin belirli hadlerden aşağı ufa
lanmasını önlıiyen hükümler ide tasarı ile getirilmektedir. 

Böyle bir düzenin kurulması zorunluluğuna göçe, ülkemdade zamanla <eksik - aksak işletilen bü-
yüik tanımsal araizi ımü'Kkü ıkalnııyacağı, zorunlu sebepler altındaki aibsentinin ve doğu bölgelerindeki 
köy sahipliği veya çeşitli tarzlardaki ortak (mülkiyet igeleneğinin ortadan kalkacağı, Tapu ve Ka
dastro çalışmalarının yaygınlaşması ile .mülkiyetin kesin sekililerde beligelendirileceği ve sınırların ke
sinleşeceği, 

Arazi üzerindeki mülkiyet 'dağılışının bunlara ve 'diğer reform uygulamalarına (göre gerekli ahen
gini bulacağı (görüşü aşırı ibir iyimserlik sayılmamalıdır. Batı ülkeıl'erinjdelki benzer uygulama so
nuçları ıda hu istikâmeti 'göstermektedir. 

F) işletme bünyelerinin düzenlenmesi : 
1. AHt yapı hizmetleri : 
Tarımsal işletmelerimizde üretim faaliyetlerinim enitansif (tarım santiarına kavuşturulması için 

gerekli ailt yapı ihizlmetleri yeteri ölçüde geliştirilmemiştir. Memleketlimiz ziraaltinin mekânı ile 
ilgili fbu konudaki eksiklik ve aksaklıklar gereği üzere ıgiderilimediği sürece arazi ve su vadıkları
mızdan beklenen üsttün faydalanımaı oranı gerçekleştirilemiyecefatir. 

Halen ilgili [Bakanlıklar ve (bunların kuruluşları tarafından tarımsal arazinin verinuli <olarak iş
letilmesini sağlamak aimaeiyle; baraj, sulama şebekesi, sel ve taşkın kontrolü, arazi ıslâhı, toprak 
muhafaza, (bataklık kurutma, drenaj, sullfama devlopmanı, küçük su, yol, elektrik, içme ve (kullan
ma suları, ziraat salnaltları /tesisleri gibi allt yapı yatırımları icra proğraimılarıına dayatıldığı halde, 
uyguHamalanda birbirleriyle gerelkli {bağlantıları sağlanmadığından, bunlar tarımsal kalkınma ba
kımından yeteri (kadar etkili olamamaktadırlar. 

Bu sebeple, alt yapı hizmetlerinin su toplaıma havzaları esasıma göre teislbit edilecek uygulama 
aHanlarımda geliştirme projelerine göre, ilgili kuruluşlarca birbirleriyle ilişkili olarak ıele alınması 
ve genel bir uygulama programına «bağlanması gerekli görülmektedir. 

Diğer taraftan, hayli ağır, çeşitli ve (masraflı Olan ait yapı yatırımlarının sadece Devlet gücü 
ile özlenen süratte geliştirilmesi ımümlkün görülmediğimden, 'bunların bir kısmının çiftçiler ve ku-
ruluşlan tarafından 'gerçekleştirilmesi, işletilıuesi, balkım, ve mubafazaılarmın teşvik edilmesi ve 
bu ıma'ksıatla Devletçe teknik, malî ve kredi yardımları yapılması yoluna daha fazla öneım veril
mesi icabetmektedir. 

Bu sebeple, tasarının ilgili bölümlerinde bu hususlara dair anamükümllere yer verilmiştir. 
2. İşletme büyüklüklerimin 'geliştirilmesi ve işletmelerin düzeınlli hale getirilmesi. 

Memleketimizdeki ziraat işletmelerinin iarazi büyüklüklerime göre dağılışlara hakkında elilmiz-
de gerçeğe yakın bilgiler veren istatistikler bulummamaktaidır. Bu itibarla, bu konuda son ve^ 
riler olam 1963 genel taran sayımı örnekleme sonuçlarından faydalanmaktan başka yolumuz yok
tu* (1). 

(1) Bu sayılarda 5 000 den az nüfuslu yerlerdeki hane halkları - işletmelerin dikkate alınmış 
olduğu unutulmamalıdır. 
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Bu sayımlara göre, memleketimizde mevcut 3 514 476 zirai /işletmeden 308 889 ,u topraksız, 
104 630 u toprağının tamamını kiraya verem, 97 si de Devlete ait işletmelerdir. > 

«Son rakamların çıkarılması suretiyle kalam 3 100 850 işletme aşağıdaki tabloda görüldüğü 
şekilde, büyüklüklerine göre gruplandınlmıştır. 

Genişlik dönüm 1/10 Ha. İşletme sayısı İ. alanı hektar Sayısı % Alan % 

1 —• 50 arasında 
51 — 200 * 

201 — 1 000 » 
1 001 — 5 000 » 
5 000 + üstünde 

2 132 288 
853 425 
110 814 
.3 832 
491 

3 100 850 

4 919 248 
8 775 146 
4 932 337 
1 632 655 
513 072 

20 772 458 

68.77 
27.52 
3.57 
0,12 
0.02 

100.00 

23.68 
42.25 
23.75 
7.85 
2.47 

100.00 Toplam 

Kaynak : (1965 İstatistik yıllığı) 

Bu tabloda, 3 100 850 işletmeden 2 132 288 ini, yani % 68.8 (ini 1 - 50 dönüm genişliğin-
deki küçük işletmelerin teşkil ettiği görülmektedir. 

Hayvancılık, bağ-bahçe ziraati gibi nisbeten fazla gelir sağlıyam işletme şekilleri' ayrılsa dahi, 
yine büyük çoğunduk teşkil eden bu kütle mensuplarının ele alınması ve işletmelerin yeter gelir 
sağlıyacak duruma getirilmesi gerektiği bilinmektedir. 

İktıisadem kalkınmış (memleketlerde işletme bünyeleri düzenlenirken ekonomik mânada yaşa
ma ve gelişme ümkânına ımalik olmıyan küçük işletmelerin, arazi verilmek, türlü Devlet yar
dımları yapılmak suretiyle büyütülme ve geliştirilmelerinin önemle ele alındığı, netice itibariy
le, yetersiz küçük işletme mevcutlarınım gittikçe azaltıldığı 'bilinmektedir. 

Meselâ, (Batı - Almanya'da alman türlü tedbirlerle, 1949 ıdaın sonra 5 - 200 dönümlük işletme 
sayılarının azaldığı, 200 dönümden büyüklerin çoğaldığı görülmektedir. (Fransa, Belçika, Holân-
da ve Avusturya gibi memleketlerde de hemen: helmen laynı gelişmeler 'olmaktadır. 

Yaşama isevi'ye!eri yüksek, arazi (İmkânları daha elverişli! olan Kamada ve B. Amerika'da aynı 
eğilim da!ba yüksek sıınadar halinde görülmektedir. Meselâ, EanadaVk ISMI yılklrVlıa '1600' dönü
me kaklar ;olam işletmelerin s aylılarının azaldığı, daha (büyüklerinim çoğaldığı, A.B.D. de 2000 dö-
nümıo kadar :olalnlıaırm(en küçükleri em fa;zla olmak üzere) sayılarının azaldığı, daha büyüklerinin 
çoğaMığı göze çarpmaktadır. 

1952 ve 19'63 rakamlarımıza göre düzenlemen aşağıdaki tablo 'bu 'bakımdan memleketimizdeki 
gelişme tarzını göstermektedir. 

S A Y A L A R I 
BÜYÜICLtrKLERt 3 9 9 2 1 9 6 3 

1 — !20 
21 — 50 
51 — 1100 
101 — 200 
2011 — 600 

Dekaı 
» 
» 
» 
» 

((dönüm) 733 000 1 269: 000 
797 000 863 OOO 
552( 000 562 OOO 
260 000 292 000' 
107 000 100 000 

T O P L A ] M 2 499 000 3 086000 

Kaynak : (Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlan) 
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Buna göre ; 
— '20 (dekara'kaidar olan çok küçük işletmeler sayılarında (işletme sayılarının yekûnunun artma

sı da gözönünde tutulmak suretiyle) 'büyük artışlar olduğu, 
— 20 J 200 (dekarlık işletmelerde çoğalmaları n önemli sayılmıyacak kaldar vukua geldiği, 
— 200 - 500 dekarlıklarda azalma eğilimi 'bulunduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan; 'bu sürede işletme »ayılarımda 1 milyon kadar biir artış hâsıl olurken 5O0 dekar

dan büyük işletme (sayılarının 38 000 den 15 000 e 'düştüğü de istatistik rakamlarımızda göze, 
çarpmaktadır. (1) 

Yukarıda belirtilen duruma göre ; 
a) Küçük işletmelerimizin, belli ilkelere göre, mümkün olduğu kadar araziye kavuşturula

rak, üretim ve çalışma tarzları değiştirilerek yeter gelirli ve düzenli çalışır hale getirilmeleri, bun
larım tekrar parçalanıp küçümlerinin önlenmesi, 

b) İmkânların yetmezliği yüzünden bu uygulamaların yapılamadığı küçük işletmeler için baş
ka hal çareleri bulunması, 

önemli meselelerimiz alarak görülmıektedir. 

Diğer taraftan, sayıları 309 000 kadar olan topraksız işletmenlerim ele alımııması̂  ıbu işletmelerin 
yöneJtioisii çiftçilerin yeter igeliıfli üşleltmeye sahip kılılnmaısı imkânılarımlım araıştırijlımasii, ebil veya 
mümkün olmıyamıTarıın Ibaşka sekitörlere aktarılması çarelerinin düşütuülmiesi igerekli Ibulunınıak-
tadır. > 

'Biram için 1 - '50 dönüm arazla fişletmelerin az ıgeHirli ve '51 - !2'00 djönüımlUüklieri'n dıe yeter ge
lirli loûdulkları ifarfzedilerielk küçük işletmelerim arazi itibariyle büyütülme imkâlam üzerinde dura
lını. 

Yukarıdajki tabloya göre, az 'gelirli çiftiçilerih ortalama arazi genişliği ryuvarlak olarak 25, 
yeter ıgelirleriin im, 100 d!e|kar kadar olduğu hesaplanmaktadır. 

Bunia göre, az 'gelirlilerin' aınaızftlerfnin yeter g elirliler sevoıyyesilue Ikadar geöişleltilimesi içlini or
talama 75 dekarlık araziye iiMityaç (bulunmaktadır. İBununi için! '16 000 000 ihefatar Ikadar araızi ge-
refcimeiktedlir. 

Hiç arazisi olimıyan '309 000 'çiftçinin toprak sahibi, yeter gelirli ihale ıgettârilmeleri için. 100 er 
dekardan 8 000 000 ihefctar kadar araziye ihtiyaç vardır. 

Şu hade igöre, topraksız veya yeter toprağı olmıyamlarm ihtiyaçlarınım karşılanması içlini en a'z 
19 000 OOO hektar kiadar ıziraate elverişli arazinin elde bulunması lüzumludur. 

Bu arada artan nüfusumuz dolayısiyle her yıl meydana gelen 1100 000 aileninlOO er dekardan 
her sene 1 000 000 hektar 'araziye ihtiyacı olacağıda ıgözden uızalk tutulmamalıdır. 

Aslında, çiftçilerin ıgelinlerini yükseltme (bakımından yaloız arazi ihtiyacı 'ele alımarak saha/ 
deikar üzerinden hesap yapılması yetersiz bir yioldur. Bilindiği üzere, memleketimizde 50 dekar
dan asz araziye sahifbolduklarından, kabullendiği mize 'göre, .aiz geliri 'grupa sokulan çiftçilerin 
önemli ibir kıısımı, hayvarucılık veya sebze, mevve 'bağ ve çay gibi izaıfi odarak yüksek gelir getıi* 
ren üretimle meşguldürler. (Mesela, 40-50 dekar portakal, 10-15 deikar ramız, turfamda sebze veya 
çay bahçesi (satıipleri yerleıtoe göre yeter gelirli olalbilirler. Yurdumuzdaki küçüjk çiftçilerin üçte 
birine yakım bir miktarınım (bu türlü imkânlara sahilbolduikları kaıbuledilirse, yekûn arazi ihtiya
cının 'bu misbeıtte azalacağı, yânı! '6 an&lyian hektarın yekûnumdan çııkanlması suretiyle ihtiyaç ye
kûnunun (artan nüîfus ihtiyyacı, hariç) 13 milyon Ihektara imıelbiieceği düşünülebilir. Bununla be
raber, elde ıbu kadar arjazi reteervinjinı de bulunmıadığı bir (gerçektir. 

Eldeki bilgilerle (göre, devletin özel mülkiyetin d<ekft arazi yelkûmu '1 OOO 000 hektar kadardır. Bu
nun tümlünlün 'çiftçilere verilmesi kabil olsa dahi halühazır ihtiyacın ancak '% 7,5 çuğu karşılana
bilecektir. 

(1) İtalya'da 4,3 milyonda 49 000, Fransa'da 1,9 milyonda 108 000 kadardır. 
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İlgili mıütehasısıslanımi'ZMiı belirttiklerime! göre, yurdum:uu!zda 1 ımilyon heüdtar kadar tuzlu, al
kali sahalarla !3 ımjilyonı hektar kadar da futndaılık makilik, yalbani eıe'yvalık, (bataklık ve (benzerle
ri gilbi, haleni İslaha elverişli devlete ait arazi imevcuttur. İPalkat (bu arazimin 'hemem çiftçilere inti-
kalliniin mümkün olmadığı, ibumilanm, (tesfb'it: ve ger ekli İslah, ve geliştirme işlerimin uzıım zaman, ve 
büyük yaturDm masraflarıma (bağlı Ibuluınduğu (bil immjektedir. 

Öte yanldam, mıemlekdtlte Iheri yıl yerl'eişim yer] erimin genişlemesi, Ibaraj, yol, u(ça|k allatılan, spor 
sahalan ve fabrika 'gibi (tesislerin (tanımdan arazi alan 'gelişmelerle 'tarımsal arazinin azalmakta 
oluşunun da .gölden uizalk ıtutaıMaıması gereklidir. 

Devlete ait arazinin dağıtıma yetmediği yerlerde , (bâzı iş artlar aÜJtında, özel mülkiyet konusu 
büyük arazilere de >ed atılması ızorumllu olacaktır. 

'Gerçekte tasarı, (büyük tanım işletmelerimin gereketı yerlerde (beflili (bir ölçüden fazla arazile-
rinÜn (belirli kriterlere igöre kaımjuiaJştınllmaısı ve ibu suretle elde edilecek araziler, topraksız veya ye
ter tloprağı olmayan 'çiftçilere dağıtılması hükümlerini de getirmekte İ!se de İbu türlü uıygulamala-
rm ihtiyacı ne derelcıeye kadar karşılıyalbileceği üzerinde de durulması ve görünen (şartlarını eleş
tirilmesi faydalı igörüılmıektedir. 

Bilindiği gibi, 1963 genel tanım .sayımı örneikf.eme sonuçlarına göre yurdumuzda 5 000 dekardan 
(büyük 491 özel kişi imletmesi ımevcuıttıır. Bundan n 4>82 siniu sahîlbolduğu arazi yefkûnu tahmini or-
talama'sı 4 'milyon dekar kadardır. i(i) . Bu arazdı mim işletmeler itibariyle ne kadarının tek ışahısa, 
ne (kadarınım aileden (birkaç klişiye aâdölduklarn bilmıeımemıektedir. Bununla (beralber bu işletme 
arazilerimin hepsinin teik şahsa aiidolduğu kabul edilişe ve meselâ 5 000 dekardan fazlajl'afrmm ka^ 
mulaştmlmasii yoluna (gidişe, ta yoldan ancak 1 '600 '000 (dekar airazi sağlanabilecektir. Bu arazi 
hiç toprak sahibi olımıyanj iç'if tçiılere verilse 116 00 0 çiftçi topnaklandırılalbilir ki, İbu da mevcut top-
ralksıızların sadeöe % 6 şi dermektir. 

Anayasamızın 317 nci maddesi; Devlelt toprağın veriimıli olarak isletilmesini gerçekleştirmek ve 
topraksız veya yeter toprağı Ibuiunjmıyan çiftçiye toprak sağlamalk amaçjlanyla katıuna dayamıla^-
rak değişik tarım bölgelerine ve tarım, 'çeşitlerine 'göre toprağın geın%ligini gösterebiliri demekte-
dir. 

Şu halde, değişik/tanım (bölgelerinde, tarım çeşitlerinle ıgöre işletmıelerin salhip olacakları top
rak 'genişliği, a) toprağın, verimli (olarak işletilm esini igerçekleştirme, h) topraksız veya yeter top
rağı (bukunmıyan 'çiftçilere toprak »ağlamak, almaçlarına 'göre sıniırlanaJbilecektir. Bu (hükümden 
her hangi Ibi'r, Ibölgede toprağın veıimıl işletip işletilmediği araştırılmadan! ve toprak ihtiyaç duro-
muııa bakılmadan arazi mülkiyet sınır olarıaJk bir tavan tesbit edilmeyeceği amlaşılımakitadır. 
37 nci maddenin Meclis Anayasa Komisyonundaki müzakereleri ısınışında belirtilen görüşlerden 
de bu imâna çıkanlmalktadır. 

Buna ıgöre, Türkiye'de kayıtsız ve şartsız olarak kimse 5 000 dönümden fazla ıtanım arazisine sa-
biıbolmayaoaiktır, gilbi (bir hüküm getirilmenıesi iktiza eder. 

Bütün bu mülâhazalar göstermektedir ki, memleketimizde topraksız olan veya yeter toprağa sa
hip bulunimaıyaın 'Çiftçilerin hepsinin yeter topraklı hale getirilmeleri için gerekeni ımiktarda top
rak teminine imkân yoktur. 

Aslında, ımuhtaıç çiftçilerimizi topraklandırmada tarım topraklarının iıkjtis'ap ve intikal hakları, 
verimli ve toplum yararına elverişli işletme prensipleri, ihtiyaç yekûnları, yurt tarımında türlü 
boylardaki işletmelerin muvazeneli bir sekilide bulunması zorunluğu gibi sebepler göz önünde 
tutulımaıdam her istekliye toprak dağıtılmaya kalkınması, teknik, eıkonoımik ve sosyal bakımlardan 
yararlı ve olumlu bulunımıamaktadır. Tasannın amaç ve ilkeleri dışına çıkan ıböyle bir uygulaıma ta
nımımızın (bünyesini düzeltmez ve Devleti israfa sürükler. 

(1) Bunun ne kadarının ziraate elverişli olduğu meçhuldür. Halbuki işletme büyüklüklerinin 
mütalâası için ziraatte faydala?nlabüen arazilerin ayrıntılı olarak bilinmesi gereklidir. 
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Diğer taraftan, yüzyıllarıdır gerçek bakımlardan mahrum Ikalmış topraklarımız da tasarıda ön
görülen ıslah ve verim artırıcı tedbirlerin alınması ile dönüme üretimin 3 - 4 katma çıkabileceğinin, 
meselâ, 25 dönümlük bir işletmenin bugünkü 75 -100 dönümlük (kadar üretim yapabileceğinin ve 
«türlü tekno'llojiik gelişmelerle gelir ve istihdam kap asit esinin büyük ölçüde artacağının da gözden 
uzak tutulmaması ieaıbeder. 

Netice itibariyle; .geçimini temin edecek ve işieltmesini geliştirecek miktarda gelir sağlaya
mayan ehil çiftçilerin, isteklerine göre, imkânlar ölçüsünde (toprak ve türlü Devlet yardımlarıyla 
yeter gelirli düzenli çalışır işletme tipine sahip kılınıması, geri kalanlara ek veya yan gelirler 
sağlanması, ya da bunların plânlı bir şekilde zaman içimde, başka sektörlere aktarılması çarele
rinle başvurulması Ibenimlseneicelk en elverişli yoldur, denebilir. Nitekim, bizim durumumuzda vê -
ya bizden ileri demokratik-(memleketlerde de buna ıbenzer uiygui'atoalara başvurulduğu görülmek-
teldir. 

İşletme büyüklüklerinin geliştirilmesi ve bünyelerinin 'düzenlenmesi tedbirleri 'alınırken göz 
önümde bulundurulan ilk hedef, yeter gelir sağlayamayan küçük işletmelerimizin eteonomik gü
dünün büyütülmesidir. 

Ortalama araizi varlıkları itibariyle millî gelirden 'aldıkları paylara "göre, bu işletmelerin 
1963 delki yıllık, igelirleırinin 3 000 liranın altımda olduğu hesaplanmaiktadır. Bu igelir ortalaması
nın en az beş 'katına çıkarılması gerekli bulunımaıktadır. Bu ırnaıksatla tasanda nuınıların yılda 
15 000 ton buğday değerinden aşağı olmamak üzere üretim yapabilecelk işlejttmıeler haline getiril
meleri öngörülmektedir. 

Bunu temin içinde, bu 'gilbi işletmelerin içinde bulundukları ekolojik ve ekonomik şartlara gö
re, belli tiplere 'ayrılması, üretim vasıtalarının ('bu arada toprak yetersizliği varsa topraklandı-
rıknaıSi sur eltiyle) taimıamlanması, üretim usuller inin ve faaliyet tarzlarının düzenlenmesi, yani 
bunların 'düzenli ve yeterli işletmeler haline getirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Bu ımaksatla yapılacak uygulamalarla yetersiz işletme mevcutlarının Ibölgeler itibariyle müm
kün 'olduğu Ikadar azaltılmasına çalışılacaktır. 

Diğer taraıftan, yeter gelirli işletmelerle ortak ve büyük işletmelerin, topraklarını ve su 
kaynaklarını daha verimli olarak; işletebilımeleri ve gelirlerini arltırmaları için blumların da üre
tim faktörlerinin tamamlanıması, işletme bünyelerinin ve faaliyetlerin düzenlenmesi suretiyle 
düzenli hale getirilmeleri, ikinci hedef olarak görülmektedir. 

Düzenli işletmelerden nitelikleri yeterli görü! enlerin isteklerinle 'göre, iyi tohumluk, daımız-
İılk ve elit materyal üretmede eikonomimıze yardımcı olabilmelerinin sağlanması için gerekli 
teşviklerle birlikte işletme plânlarının yapılması, Devlet yardımılan ile bu plânların işbirliği ha
linde uygulan'maismıın gerçekleştirilmesi zaruri görülmektedir. 

3. işletme arazilerinin düzenlenmesi : 
Memleketimizde işletme 'bünyelerinin düzenlenmesinde, üzerinde önemle durulmiası gereken 

bir konu da arazi alım, ısatım, yol ve kanal açılması ve özellikle veraset yolu ile intikal gibi 
sebeplerle parsellerin fazla dağılmış ve parçalanmış olmasdır. Daha çok ıtarlalarımıızda, fizikî 
olarak dağılma ve parçalanma suretiyle parsellerin sayılan çoğalmış, şekilleri bozulmuş ve yüz 
ölçüleri küçjüimıüştür. 

Devlet îsltat'istilk Enstitüsünün 1950 sayımlarına göre (o zaman mevcult) 2 274 000 işletmenin 
arazi parçaısı sayısı 15 725 000 dir. Ve her işleitnıeye 6,9 parça arazi düşmektedir. 
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Aynı enstitünün 19G3 »a-yınıları ile ilgili yayınlarından aşağıdaki makamlar derlenmiştir. 
(Rai'kamlar yuvarlaklaıştırıhnıştır.) 

îşletmeılıer 

Arazi İşletmeye 
Ar 

1 — 

21 — 
51 — 

101 — 
501 — 

1 000 — 
5 000 + 

5 

azi gı 

20 

50 
100 
500 
999 
000 

Tipi arı 

dönümlük 
işletmeler 

» 
» 
:» 
» 
» 
» 

Sayıları 

İl 269 000 
863 000 
562 000 
391 000 
11 000 
4 000 
»491 

Sabaları 

1 335 000 
3 583 000 
4 274 000 
8 089 000 
1 342 000 
1 632 000 
513 000 

parçası 

5 C&2 000 
6 434 000 
5 419 000 
4 169 000 

128 000 
39 000 
5 000 

düşen 

» 

parça 

3-9 
7.4 
9.4 

10.6 
11.6 
9.8 
10.2 

Toplam 3 101 000 20 772 000 21 236 000 6.8 

Bu verilenden, işletmelerin orta'lanıa parça sayısının 6,8 olduğu, bu rakamın 1950 dekine uy
duğu, işletimellerin yalpısından. fazlasının laırazi'silnin 7 - 10 pa'ı'çaldan1 teirekkübettiği aınlaşı&mak
tadır. (1950 - 1963 arasındaki bâzı parçialannijalairın müstakil küçük işletme olduğu unutulmama
lıdır.) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapulamasını bitirdiği 6 889 köydeki parsel sayısı ve 
bunlarını toplam yüz'ölçımıündcıu oıltall alımı, parsel büyüklüğünün 10,7 dönüm öldüğü hesaplan
mıştır. 

Aşağıdaki ırakamlar ziraat iişletme'lerinin arazi parça (sayılarının 1950 - 1963 arasındaki geliş
me durunrları hakkında fikir vermektedir. 

İşletmeler % olarak 
1950 1963 Parça sayısı 

1 Parça 
2 - 3 » 
4 - 5 :» 
61 - 9 » 
10 ve daha çok parça 

5,4 9,6 (298 000) 
22,7 20,8 (645 000) 
23,2 19,9 (617! 000) 
26,1 24,9 (773 000) 
22,6 24,8 (768 000) 

100,0 100,0 

Kaynak : Devlet İstatistik Enstitüsü 

Sulu ziraatte modern sulama tekniğimin uygu lantaaisı, toprak' muhafaza tedbirlerinin alınması, 
mülkiyet ainlaşunazlıklairının dalba 'kolay halledilmesi, insan, hayvan ve miaikinia gücünden tasar
ruf «sağlanması, modeıim guletlerin kullanılması, mücadele, bakım ve koruma işlerinin daha ekono
mik biı* şekilde yürütülmesi için işletmelerin pıaır s'öl sayılarının azaltılması, parsel şekillerinin 
düzeltilmesi, miras ve diğer temliki tasarruf yollarınldan arazinin yeniden parçalanmasının önlen
mesi zaruri görülmektedir. 

Batı ülkelerinde bu hususa, hilhaissa son yılkında büyük önem verilmektedir. Meselâ; 
İspanya'da aırazi düzenlenmesi 1954 yılında 7 8.18 hektarla 'başlamış, 1965 yılında 301 944 hek

tar düzenleme yapılmıştır. 1965 yılı ısomu itibariyle düzenlemesi yapılan1 arazi yekûnu 1 milyon 
hektarı aşmıştır. 
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Fransa'da; 1945 - 1963 yıllan taraşında 3 935 OÛO hektar arazinin düzenlemesi yapılmıştır. Yıl
da 600 000 hektar arazinin de düzenle!m!esT gerekli görülmektedir. 

Federal Almanya'da 1945 - 1964 yılları arasında 3,4 milyon hektarın arazi düzenlemesi, 1965 
yılında 294 bitti hektar arazinin düzenlenmesi programa' alınmış, 6.4 mffiyom hektar daha düzen
lenmesi gereken arazi olduğa tesbit olunmuştur. (1945 - 1966 aırasmda' 4 013 138 hektar, 
1956 .1906 arasında 2 925 100 hektar) 

Yunanistan'da 1953 teli itibaren işe başlanmış, 1964 sonuna kadar düzenlenen arazi yekûnu 
184 000 hektarı aşmıştır. 

Memleketimizde.' son senelerde Topraksu Genel Müdürlüğünce kanunlarına göre ara'zi ıslâhı, 
muhafaza ve sulama projelerinin gerçeklleştirül meşinin zaruri kıldığı hallerde düzenleme yapıl
masınla balşlamımış ve çıkanla'm tüzüğe göre son yıllarda uygulamalar hızlanmış ise de yurt ölçü
sünde daha şümullü düzenleme yapılması için daha bâzı. kanuni esasların getirilımesii zorunlu gö-. 
rülmcktedir. 

Bilindiği üz'ere', Topımksu teşkilâtı halen daha çok (Medeni Kanun 678 ncii maddesi doğru
sunda) parsellerin düzemiendirilmesi amacını gözetmekte, geniş manâda düzenlemelerle' işletme 
bünyelerinin düzenlenmesi maksadına matuf uygulamalar için daha hâzı kanuıni hükümlere ih
tiyaç duyulmaktadır ki, teklif bu hükümleri de getirmektedir. 

Tapulu arazinin düzenlenımeisi! uygulamaları, uzun süreli, zor ve masraflı işlerdir. Fransa, 
Almanya gibi ülkelerin bile 'daha önceleri çıkarılnıış yasalara rağmen, bu konudaki faaliyetleri
ni ancak İkinci Dünya savaşlarındam sonra hızlandırabiTdiği! görülmektedir. Bu ülfceıleırde son 
zamanlarda tanından diğer sektörlere istekli geçişlerin fazla olması, uygulamaları nisbeten ko
laylaştırmaktadır. 

Ülkemizde; bir taraftan bu memleketlerin uygulama usullerinden faydalanılması, uygulama 
alanlarındaki arazi geliştirme programlarında arazi ıslâhı, sulama ve işletime bünyelerinim düzen
lenmesi ile ilgili diğer tedbirlerim, lüzumuna gö re mümkün olduğu kadar, binlikte yürütülmesi, 
çiftçilerin bu konuda! önceden aydın'laitılması. işle'rine önem verilmesi!, masraflanın! genellikle 
Devletçe karşılanması, çiftçilerin uygulamalarla ilgili itiraz ve aulaişma'zilıklarının önoeli'klie 
kendi aralarında çjözüıml'en'mesi ydllarınm tercih cdillnıesi, gerekli bulunmaktadır. 

Diğer taraftan ilgili! kamu kuraılüşlarınca uygulama alanları dışında da tapu ve kadastrosu 
tamamlanan yerlierde düzenleme hareketlerinim teşvik edilmesi vıe bu maksatla gerekli, teknik, 
kredi ve malî yardımlar yapılarak bu türlü faaliyetlerin desteklenmesi lüzumlu görülmektedir. 

Tasarının maddelerinde, görüldüğü üzere, düzenlemede, mleımleketimiz şartlarıma uygun ve 
mümkün olduğu kadar çiftçinin nzasına dayanan, demokratik bir yol tutullmuş ve uygulama
lardan! sonra düzenlemieni'n maksadıma aykırı düşecek pairçallanmialaır yasaklanmıştır. 

c) 'Suların tarımda kullanılması : 
Bilindiği gibi, Medeni IKanunun 641 nci maddesinde, «Akar sular ille yataklan ıgibi menfaati 

umuma adt malların işlletilımiesi ve1 kullanıüması hakkında ahkâmı mahsusla vazoluınur» Ideniılıdiği 
hailde bu kısıtmlai .ilgili oiairak bugüne kadar duy ulam ihtiyaçları karşırryaibilecek hükümter yü
rürlüğe komaimamıştır. 

Medeni Kanunumuzda geniş ölçüde yer alan aynî haklar arasında sularla ilgili çok az hü
kümler bulunimaktadi.r. Daha çok ferdî mülkiye it e konu teşkili1 edebilecek sulların ımülkiyet ve 
irtifak haklarına yer verilmiş ve bunlara da sadeoe özfel hukuk açısından bakılmıştır. 

Mevzuatın hu ş'ekilde noksıa.n bulunması karşısında ülkemizde sularla ilgili meseli eler, içtihat
lar vle ö:ziel hukuk açısıından doldurulmaya çalışılmıştır. Bu sırada kadîm intifa hakkı ve mük
tesep hak iddialairı artarak su kaynakları kısır ve perakende bir kullanma yoluma sürüklenmüş-
tir. 
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Bu amada, türlü kanunlarımızda tarımdaı sıvlarfdJam faydalaumıa hükümleri de getürilmiişıse de 
bunlar ya çeltik Kanunu gibi müteferrik uygula mıa'lan vieya yeraltı suları gibi biir kısım suları 
kapsıyan hükümilerdir. 

Halbuki tarımımızda ısu, verimi! ve! dolayısiy'lle ütfetimi artıran başjlıca faiktörlerdeindir. 
Halen Türkiye 1de 600 biln hektarı Detvıleıt tesisleri ve 1 milyon hektarı da çilftçi teşebbüsle

riyle ollmiafc üzıer'e 1,'6 milyon hektar a'nazi sulaınmaıktadlr. Mevcut 8,5 milyon sulamaya elvieırişıli 
araJzıi potainsily elimizle göre bu saba çok aizdır. Memleklet sathındaki suyun her da'mla'sındla âzıami 
faydamın sağlanmasını temin etmek baışlıoaı amacımızdır. Aınoakbu sayede, diğer tedbirlerle bir
likte biram sabadan 'alınacak verim 3-4 batına çıkarılabilecektir. 

Teknik ve ekonomik .şartlara' uygun bir sulama ile dönüme verimin 4 kat aftırıılmaısı, bugünkü 
verime göne işletime arazilerinin 4 misli büyümesi demek o'laeaiktır. 

Tasarıyla su kaynaklarının tarımla •verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyacak hükümler geti
rilmiş ve devlet sulama tesislerinin inşaasına devam edilmekle beraber çiftçi ve çiftçi kuruluşları
nın özel sulama tesisleri meydaina) getirmelerini teşvik eden ve buna imkân veren yollar açılmıştır. 

Tasarıda, türlü problemler yaratan tarımda su haklarını düzenliyen tedbirlere ve çiftçilerin em
niyetle sulama tesisleri kurmalarını ve işletmelerini sağlıyacak şartlara yer verilmiştir. 

Bunlardan başka, tasarı su tevzii, su bedeli, su kaynaklarının hukukî durumu, sulama izni, kul
lanmada öncelik, su sicil gibi konuları da kapsamakta ve devlet yatırımlarının geri ödenmesine 
imkân vermektedir. 

H) Kiracılık ve ortakçılıkla işletme tarzlarının düzenlenmesi. 
Memleketimiz ziraatinde süratle ele alınması ve belli usul ve sistemlere bağlannısı gerekli konu

lardan birisi de kira'cılık, ortakçılık, yarıcılık ve marabacılık gibi adlarla anılan kiracılık ve ortak
çılıkla işletme şekilleridir. Bugüne kadar yeterli kanuni esaslara bağlanamamış olan, daha çok ge
leneklere dayanan, bugünkü uygulamalar hem topraklarımızın verimli iŞjekilde lişletilmtesini hem 'de 
mal sahibi ile kiracı ve ortakçılar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini, karşılıklı çıkarların korun
masını sağlamaktan uzaktır. 

Önceki bahislerde belirtildiği gibi, kiracılık veya ortakçılıkla işletme tarzları, gelişmiş veya 
gelişmekte olan birçok memleketlerde de görülmektedir. 

Bugüne kadar, feodalite kalıntılarının tasfiyesi çalışmalarına ve daha çok ortakçılığın kaldırıl
ması çabalarına rağmen halen bir çok ülkelerde hattâ Birleşik Amerika'da bile ortakçılık işletme
leri görülmektedir. 

Bâzı memleketlerde kiracılık ve ortakçılıkla işletme şekilleri reform kanunlarıyla ve bâzıların
da da bu konu -ile ilgili olarak çıkarılan özel kanunlarla düzenlenmiş veya düzenlenme yoluna kon
muştur. 
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Yurdumuzdaki kiracılık veya ortakçılıkla çalışma durumları hakkında elimizde yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. 1950 ziraat sayımından çıkarılan sonuçlar aşağıda görülmektedir. 

Köylerde toprak tasarruf tiplerine göre çiftçi aileler sayısı 
A i l e l e r 

Toprak tasarruf tipleri Sayı % 

Mal sahibi 
Yarı mal sahibi 
Kiracı 
Yancı 
Marabacı 
Başka şekillerde 
Belli olmıyamilar 

Toplam 
Yalnız hayvan yetiştiren 

Genel toplam 

1 686 000 
499 000 

14 000 
57 000 
10 000 
5 000 
3 000 

2 274 000 
48 000 

2 322 000 

72,6 
21,5 
0,6 
2,5 
0,4 
0,2 
0,1 

97,9 
2,1 

100.00 

Bu rakamlardan, o tarihte mevcut işletmelerin '%72,6 sının mal sahibi, \% 21,5 inin hem mal 
sahibi hem ide kiracılık veya ortakçılık yaptıkları, ortakçılığın kiracılığa mazaran daha yaygın 
olduğu anlaşılmaktadır. 

1963 sayımlarından çıkarılan sonuçlara göre de, işletme arazilerinin tasarruf şekilleri aşağı
da görülmektedir. 

İşletmeler Arazil Hektar 
Tasarruf şekilleri sayısı tahmin üst sınar 

Sahip olunan araai 
Kira İlle tutulan 
Ortakçılık veya yarıcılıkla tutulan 
Başka suretle tutulan 
Ortakçılık, yarıcılık, (kiracılık veya diğer şe
killerde başkalarınla verilen 
İşletmeler ve arazileri toplamı 

3 069 921 
293 518 
521 176 
115 703 

566 896 
3 514 476 

16 968 119 
713 058 

1 532 312 
244 015 

2 294 727 
17 142 777 

18 303 481 
1 010 694 
1 990 245 

331 913 

2 666 237 
. 

Bu» tabladan ; 
1. İşletme arazilerimin büyük (çoğunluğunun 0% 91) sahiplerime aildolduğu, 
2. 293 518 işletmeye lait 713 058 hektar arazimin kira ile ve 636 879 işletmeye tült 1 756 327 

helktar arazinin ortakçılık ve Ibemizeıii şekillerde işletilmek üzere tultüllduğu, ©66 896 işletmiemin 
2 294 727 helktar araziyi kira veya ortalkçıllfk için başkalarıma verdiği, 

3. Ortakçılık ve (benzeri şeMllertdeki işletme tarzlarımın (kiracılığa nazaramı daha yaygım bu
lunduğu, 

Çıfcanİm'aktaJdır. 
Taibiatıiyle, .araziye ısaöıip Iküçük işletmelerim bâzıları etk arazi 'kâralladıikları veya ortakçılık 

yaptıkları ıgiıbi 'arazilerimi kısmen veya tatmamem kiraya veya ortağa veremler ide bulummakta-

özellikle topraksız ve yetmez topraklı çiftçiler başkalarımdan arazi ıkiralaldıklan gibi, mal 
sahiplerinim ar;aizilsim'de de türlü şeikillerdelki ortakçılık da1 yapmıaktadırlar. 

Orlta ve büyük iarazi sahipleri ıdatha çok teşkilât sermaye ve tecjhizjalt yoksulimğıumidan 'arazi
lerinim bir ıkısimını ıkiraiya veya ortağa vermektedir. Oenellükle Doğu - Anadolu'da alkralbalik or-
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taklığına ait arazi üzerimde yerleşmiş kimseler daha (kötü şar/tlarda ortakçılık yapmaktadırlar. 
Bunlarda çoğunlukla, mal sahipleri ortaklardan, ortaklar da mal 'sahiplerimden ımeımnun değil
dirler. 

19)63 sayım siomuçları üzerinde durulunca; 
1. Kiracılık, ortakçılık ve benzeri şekillerde tutulan işletmelerin çoğumun 1 - 50 dekarlık, 

yarıdan azının 51 - 200 jlekarlık işletmeler olduğu, 
'2. Tutulan işletme arazilerinin en büyük kısmının 1 - 200 dekar arasındaki işletme arazileri

min ttöşkil ettiği, 
3. 1 000 dekardan küçük 104 .347 işletmenin saıhibolduğu 531 965 hektar aıimimin! ve 1 000 

dekardan büyük 275 işletmenin de 76 1139 hektar arazisinin tümümü kiraya verdiği, 
4. Kiracılık, ortakçılık ve bemzieri şekillerde başkalarıma verilen 566 $96 işletmenin % 70,7 

isinim 1 - 50 dekarlık, % 24,2 sinin 51 - 200 dekar aralsınlda ıbulülniduğu, 
5. Kiracılık, ortakçılık ve ibemizeri şeşkillerde ıbaışkalarına verilen arazilerin % 25 tem çoğu

nun 11 dekardan. küçük işletmelere aİdolduğu, 
Oörlülür. 
Kiraya ve ortağa verilen küçük arazilerin bir ikisini arazisinin başında bulunup 'onu ibizızat 

ûşletamieyeın mermıır veya serfbelst nuasfek sıaiıiibi kimselerdir. Bunlarıırı) sayılarınım gittikçe azalmak
ta olduğu (tahmin 'edilmektedir. 

Memleketimizde tarımda kiracılık ve ortakçılık işlerini düzenleyen esaslı Ikanum hükümleri 
bulunmadığı belirtilmişti. Gerçekte, Borçlar Kanunun 270 - 295 nei maddelerimde ıbâzı hükümler 
varsa da bunlar çok yetersizdir. Borçlar Kanununun 270 mci madde'sinin 2 ve S mcü fıkraları, 
işjtirakli kira adıma verdiği ortakçılıkla ilgili şu 'hükmü getirımektedir; 

«Kira, ya nakit yahut devşirilecek siemere veya hasılatın bir hissesi olalbilir. İkinci surete iş-
tirakii kira demir. îşltiraklıi kirada, 'kiralayanın semereler üzerindeki haıkkı noktasından, (mahal 
lî âderte riayelt olunur.» 

'^örülüyor ki, Itarumdalki ortakçılık geleneklere bırakılmıştır. Esasen ortakçılık yurdumjuzda 
hemen hemen gelenek ve jgöreneklere göre yapılmaktadır. 

Taıııımıımızdıalki, kiiraoıllılk ve özellikle ortakçılık şekilleri çok çeşitlidir. Bunllar, her bölgede, bazam 
bölgelerin çevrelerinde, işletmeye katılma ve üırünü paylaşma şekillerine göre, hayli değişik 
isimler almakita ve o uygulama tarzları göstermektedir. 

Ancak, çok kere mal sahipleri ortakçı veya kiracılsının huzur ve 'emniyet içimde çalışmasını 
sağlayabilecıek, yazılı anlaşmalara yanaşm amalk ta, ortakçısına yeteri miktar ve süreyle arazi ver
ilmemekte, ortakçı payımı ımümkün olduğu kadar küçük .tutamakta, hattâ hazam pay vermiyerek 
omu kıt kanaat bakıp besleme yolunla gitmektedir. Diğer taratfitam,, bâzı ortakçılar da mal sa
hibinin mal ve mülklerini türlü yollardan sömürme veya elime 'geçinme davranışlarında bulun-
ın aktadırlar. 

ıBültün bu hâdiseler arasımda larazimim 'korum'ması, geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kulla
nılması ıbüyük ölçüde ihmal edilmektedir, 

Birçok yaıbamcı ülkelerde olduğu gibi meımldkeftimizde de düzönlli bir kiracılık işletmesinin 
oritakçılığa tercih edilmesi gerekli bulunımaktadır. Burnumla Iberaiber, 'ortakçılığın yakın bir ge
lecekte ortadan ıkaHırılmasmım da mümkün olmadığı bilinmektedir. 

Bu durum ve mütalâalara göre; tanmımızdaki kiracılık ve ortakçılık işlerimin süratle ye
ni kanuni esaslara bağlanması kiracı, ortakçı ve mal sahiplerinin karşılıklı Ihal ve veeilbelleri-
tniin arazinin verimli kullanılması şartlarının açık ve seçik olarak belirtilmesi, bu konularda ku
rumsal (görevlendirmelere yer verilmesi, hem kamu 'hem de1 kişi yaran bakıınınd'am, gerekli bulun
muş ve bu hususlarla ilgili amaihükütmler tasarıda yer almıştır. 

i ) Çiftçinin teşkilâtlanması : 
Tarımsal faaliyetlerin ve yatırımlarım belli usullere göre, daha kolay Vıe etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmesi; kamu hizmet ve yardımlarından daha geniş çiftçi kütlesinin faydalanıması, 
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tarımsal! altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi1, çiftçilerin üretimle ilgili maddelerinin daha ucuz 
ve kolaylıkla temin edilmesi, emek ve tasarruflarının değerlendirilmesi ve kredi ihtîyaçlarınan 
daha kolaylık ve yeterlikle karşılanması, ürünle rindin işlenmesi ve pazarlaıııması, tanınsa] tesisle?-
rin kurulması ve işletilmesi gibi konularda işbirliği ve dayanışmanın sağlanması maksadiyle 
çiftçilerimizin, geleneklerimiz de göz önünde bulundurularak, ileri ülkelerdeki örneklerine ben
zer şekilde güçlü bir teşkilâta sahibolmasma ve mevcut kuruluşların da buna göre düzenlenme
sine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bilindiği gibi, bugünkü şartlarımızda özellikle küçük çiftçilerimiz; başta ziraat âlet, makina 
ve vasıtaları olmak üzere tohumluk, damızlık gibi türlü üretim maddelerini zorlukla ve çokluk 
kalitelerine göre gerçek değerlerinden üstün .fiyatlarla tedarik edebilmekte, teşkilâtlı kredi ye
tersizliği karşısında 'bulunmakta, kendi tasarruflarını geliştirip , bundan faydalanma imkânını 
bulamamakta ve çok 'kere tefecilerin elinde perişan olmakta, tamir, bakım, teşebbüs ve tesirle
rini kuımmamakta, paihalı ve zor tamir ve bakım yaptırmakta, ürünlerini lâyıkiyle işleyip de
ğerlendirmek suretiyle pazara arz edeımemekfe, gereği üzere arazi ıslâhı, sulaıma ve müşterek 
çayır - mer'a, orman geliştirmeleri yapamamaktadırlar. 

Bunlar gibi diğer bâzı sebeplerle çiftçilik faaliyetleri! zor-ve gelişme imkânları sınırlı olmak
ta, çiftçilerin istihsal 'maliyetleri yüksek bulunmaktadır. Bunun yanında, türlü ürünlerin çiftçi 
elinden çıkış değerleriyle bu ürünlerin tüketicilere ulaşma değeri arasında büyük farklar görül
mekte, aradaki farktan başkaları faydalanmaktadır. 

Kamu kuruluşları ile iyi bir işbirliği kurabilecek, demokratik düzendeki güçlü çiftçi kuru
luşlarının vücuda getirilmesi, bu eksiklik ve aksaklıkları önemli ölçülerde ortadan kaldırmada 
yeterli bir iaraç olabilecektir. 

Bilindiği üzere, ülkemizde ziraat odaları, zirai kooperatifler ve çiftçi birlikleri gibi kuru
luşlar mevcuttur. Ancak, bunların kuruluş ve çalışma tarzları, kuruluş amaçlarına göre, hiz
met alanları, çalışmalanında birbirleriyle ilişkileri bakımından iyi tertiplemememiş, memleket 
ölçüsünde yatay ve dikey örgütlenmeleri gerçekleştirilememüş, güçleri yeterli seviyeye çıikanla-
mamıştır. 

Gelişmiş ülkelerde ziraat odaları, daha çok lekonomi politikası ve mevzuat lile ilgili konular 
üzerinde durmakta, arazi ıslahı, ısulamanın geliştirilmesi ve benzeri bünye düzenlemeleriyle il
gili projelerin uygulanması gibi teknik konularla çoğunlukla çiftçi birlikleri meşgul olmakta, 
girdilerin sağlanması, tasarrufların toplanma, değerlendirilme ve kredi ihtilaçlarının karşılan
ması, ürünlerin işlenmesi vıe pazarlaıııması gibi alanlarda daha çok: zirai kooperatifler faaliyet 
göstermektedirler. 

Çiftçilerimizin bu tarzda ve şartlarımıza uygun surette ve iradeye dayalı olarak teşkilâtlana-
bilmesi ve yeterli güce kavuşması için mevzuat boşluklan lbulmalkta ve gerekli kanuni hüküm
lerin istihsal edilmesi zorunlu görülmektedir. 

Tasarı'bu konularla ilgili başlıca esaslan getirmektedir. 

J) Tarımsal üirünlerin İp azarlanması : 
Yurdumuzda sadece verimli bir tarımsal üretim düzeniinin kurulması değil, aynı zamanda, ta

rımsal ürünlerin ileri şekilde pazarlanması suretiyle çiftçinin (emeğinin lâyıkiyle değerlendiril
mesi işlerinin de gerekli düzene kavuşturulması başlıca meselelerimizden biridir. 

Tasarıdaki, pazarlama .deyimi tanmsal ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi (ziraat tekno
lojisi) işlemlerini de kapsamaktadır. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de türlü tarımsal ürünlerin işlenip değerlendirilerek satışa çıkanl-
masınan; memlekette iş sahasının genişlemesi, işlenmek suretiyle ürünlerin muhafaza ve sü
rümünün kolaylaştırılması, değerinin artttnası b alkımından büyük önemi vardır. Kısaca, ziraat 
teknolojisinin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceğinde mühim ekonomik ve sosyal değer taşımakta 
ve bunun halkımız ve hükümetlerimize e hiçbir zaman gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. 
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Tasarıda tarımsal ürünlerin işlenip değerlendirilmesi konusu için ayrı -bir bölüm açılmamış 
olmakla beraber kredi ve Devlet yardımlara, çiftçinin teşkilâtlanması ve tarım ürünlerinin pazar-
lanıması bölümlerıinde bu konuya daima önemli ylerinin verilmesinle çalışılmıştır. 

Bilindiği gibi, tarımsal ürünlerin üreticiyi ve tüketiciyi memnun edecek şekilde pazarlanma-
sı, teknik ve ekonomik bilgi, görgü, cihazlanma ve teşkilât'] anmayı gerektirmektedir. Düzenli 
bilr pazarlama uygulaması üretim teşebbüsü ile başlar, mahsul ve mamulün değeri karşılığında 
üreticinin' veya onun adına kuruluşunun elinden çıkması ile sona erqr. 

Bu faaliyetlerin modern tarzda yürütülebilmesi maksadilyle, .tasarıda; tanım ürünlerinin pa
zarlarıma esasları, pazarlama ile ilgili araştırmalar, teşvik yardımları, talban fiyatı ve destek
leme alımları, gerekli pazarlama tesislerinin kurulması, ürünlerin teknik vasıflarının ve tarım
sal hastalık ve zararlılar balonlundan kontrolü, pazarlama ile ilgili haberleşme, eğitim ve yayım 
işleri ve bu konularda alınması gerekli türlü t e dbirler anahatlariyle yer almıştır. 

K) TarımJsal ikrediler ve Devlet yardımları: 
Türkiye ziraatinin kalkınması ile ilgili belli başlı eksikliklerden birisi de işletmelerin türlü 

sermaye yetersizliğidir. 
Özellikle, büyük çoğunluğu teşkil eden küçük çiftçilerimiz, yııllik gelirleri1 itibariyle yetersiz 

ve sermaye teşkili imkânlarından yoksundurlar. Bu haliyle çoğu i teşkilâtlı ve teşkilâtsız kredi 
kaynaklarına borçlu olan bu kütle, alt yapı ve bünye ıslahı yatırımları yapma ve üretimle Migili 
teknolojik geliştirmeler için gerekli satınalmalar balkımıından güçsüzdürler. 

Durumun ıslâhı için, çiftçiye yardım imikânl arı dar olan Devletin bu yöndeki kaynaklarınm 
geliştirilmesi ve bunlaırın sağlanma usullerinin ihtiyaç ve modern uygulamalara uydurulması ya
nalında1, çiftçinin teşkilâtlandırılıp tasarruflarım artırma ve bunlaırı değerlendirme yollarının ge
liştirilmesi de gerekmektedir. 

Tasarı ile; bugünkü ı kredi ve her türlü Devlet yardımlarının geliştirilmesi hükümleri yanında, 
ayrıca, uyguılalma alanlarında özel bir kredi ve Devletçe maliyete iştirak imkânı sağlamak üzere, 
bir özeli fon kurulması ve bundan faydalanılması uygun ve lüzumlu görülmüştür. Diğer taraf
tan, T. C. Ziraat Bankası ve diğer kredi kuruluşları tarafından verilen tarımsal kredilerle 
Devletçe yapılan her türlü yardımların geliştirilmesi, yeni usullere bağlanması zaruri bulunmuş 
ve tasarıda bu hususlarla ilgili 'temel hükümlerin yer almasına çalışılmıştır. Bu cümleden olarak; 

1. Tarımsal kredilerin projelere veya ihtiyaç belgelerine dayatılması, kredi nevileri, veril
me'şartları, faiz hadleri, devletin bâzı kredi faiz hadlerini indirme yardımları, kredi teminat
ları, Devletçe verilecek yıllık kredi ihtiyacının belirtilmesi ve programlanması, 

2. Uygulama alanlarında reform projelerinin gerçekleştirilmesinde ilgili kamu kuruluşların
ca yapılacak maliyete iştirak yardımları, 

3. Üretim maddeleri yardımları, 
esasları hükümlere bağlanmıştır. 
Ayrıca; teknik yardımlar, öğretim, eğitim ve yayım hizmetleri, sanayiin uygulama bölgele

rine celbi, çiftçilerin önemli faaliyetlere teşviki, memleket sathında üretim ve ürün çeşidi' dağı
lışının düzenlenmesi bakımından vergi indirimi veya muaflığı 'konuları, çiftçilerini zirai sigorta 
faaliyetlerine teşviki için Devletçe sigorta primi ödenmesine katılma ile ilgili hükümler anahat
lariyle tasarıda yer almıştır. 

Diğer taraftan; çiftçilere kredi; veren kamu kuruluşlarının kredi kaynaklarını zenginleştir
me, zirai sigorta kuruluşlarına yardım, çiftçilerin üretim ve kullandıkları vasıtaları' imal eden 
müesseselerin maliyeit ve satış fiyatlarını düşürme katkısında bulunmak üzere Tarım Bakanlığı 
bütçesine ödenek konması uygun görülmüştür. Bu sayede ciftçilerimiz güven içinde daha ucuz 
üretimde bulunabileceklerdir. 

Tasarıda yer verilen türlü Devlet yardımları ve kredilerle ilgili hükümler bakımından çeşit
li ülkelerin tarımını geliştirme ve çiftçileri destekleme tedbirlerinden memleketimiz şartlarına 
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göre faydalanmaya çalışılmıştır. Bu hükümlerin diğer maddelerdekilerle birlikte iyi uygulanımasi 
ile özellikle 'küçük çiftçilerin teşkilâtsız kredi1 bezirganlarının elinden kurtulabileceğine, huzur 
içinde düzenli ve (yeter gelürli olarak çalışıp yaşayabileceğine inanılmaktadır. 

L) Tohumluk (ve damıızlıik esasları : 
Bitkisel üretimde anagaye; iç ve dış pazarlarda aranan, siyi vasıflı ve yüksek verimli stam-

dar ürün yetiştirilmesidir. Çiftçimin bu özelikteki ürünleri yetiştirebilmesi için ihtiyacı olan 
iyi vasıflı tohum, fide, fidan ve benzeri' tohumlukları her zaman kolayca ve yeter miktarlarda 
temin edebilmesi gerekir. 

Halen memleketimizde, pajnmk ve şeker pancarı hariç, diğer bitkilere ait tohumlukların te
dariki çok zordur. Son üç dört yıl içinde hubub at ve ayçiçeği tohumculuğunda bir haneket başla
mışsa da bu da yetersiz bulunmaktadır. Çiftçilerin ihtiyacı bulunan iyi tohumlukları kolayca, 
yeter miktarlarda tedarik edememelerinim sebebi, Türkiye'de tohumculuk işimin şimdiye kadar 
temelli bir sisteme bağlanamamış olmasıdır. Devletin imkânları memleket ihtiyacına cevap vere
mediğinden bu konuda çiftçilerimizin de vazife almaları gerekmektedir. 

Tasarıda, Türkiye'de modern tohumculuğun yerleşmesin! sağlayacak gerekli hükümlere yer 
verilmiştir. Buna göre, her bölgede o bölgenin ihtiyacını karşılayacak çeşit ve miktarlarda to
humluk yetiştiren özel nüve işletmeleri kurulması ve üretilen tohumluk materyalin ihtiyacı bu
lunan çiftçilere intikalini sağlayan hükümlere yer verilmiştir. Bu arada araştırma kurumlarının 
en uygun tohumluk materyali tesbilt etmesi, bunların orijinal kademede üretimlerini yapması, 
Devlet üretme çiftliklerinin orijinal ve anaç kademede tohumluk teksiri ve nüveci çiftçilerin 
anaç tohum ihtiyacını karşılaması, nüveci çiftçilerin de bu anaçlardan sertifikalı kademede to
hum üretmesi ve bunların üreticilere tevzii bir sisteme bağlanmakta ve bu işlerde üniversite, 
araştırma kurumları, Devlet Üretme Çiftlikleri, ziraat teşkilâtı, kredi kuruluşları, çiftçiler ve ku
ruluşları arasında işbirliği yapılmasını sağlayac ak bir düzen getirilmektedir. 

Yurdumuz hayvancılığında, yıllardan beri yüksek verimli ve iyi vasıflı irat hayvanları elde 
edilmesi için büyük gayretler sarf edilmesine, bu arada yabancı memleketlerden onbinlerce da
mızlık ithal edilmesinle rağmen, henüz ırk özelliklerini taşıyan hayvan popülâsyonlarına sahip 
olunamamış ve bu yüzden hayvan başına alınan verimler çok düşük kalmıştır. Hayvancılıkta 
bugünkü sistem devam ettiği, yani ıslah çalışma larıma ve damızlık yetiştiriciliğine bizzat çiftçiler 
iştirak ettirilmediği takdirde, hayvancılığımiıızd. a esaslı bir gelişme beklenemez. 

Tasarıda, hayvancılıkta özlenen gelişmeyi sağlamak üzere; çiftçilerin hayvan ıslah çalışmala
rına katılmasını, özel damızlık nüve işletmeleri kurulmasını ve bu suretle memleket damızlık 
ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak esaslara yer verilmiştir. 

M) Tarımsal araştırma, eğitim ve öğretim : 
Tarım kesiminde arzulanan kalkınmanın sağlanabilmesi için çiftçilere iyi tohumluk, damızlık, 

modern alet ve makina, kimyevî gübre gibi üretim maddelerinin teminine paralel olarak bunların 
yetiştirme tekniği, kullanma ve kıymetlendirilmesi usulleri gibi konuların da beraberce öğretilmesi 
gerekir. Bugün için bu konularda yaygın faaliyetlerde bulunulmakla beraber, hizmet oldukça da
ğınık ve yetersizdir. Bunların daha esaslı bir şekilde ele alınması, çiftçilerin ihtiyaçlarına tüm 
olarak cevap verecek şekil ve vüsatte yürütülmesi zarureti vardır. 

Tasarıda bu maksatla tarımsal araştırma, yayın, eğitim ve öğretim işleri ve bunları yapan ku
ruluşlar arasında sıkı işbirliği kurulmasını, en yeni teknik bilgi ve metotların çiftçilere müessir bir 
şekilde yayılmasını, çiftçilerin ve çiftçi çocuklarının daha iyi yetiştirilmelerini sağlıyacak hüküm
lere yer verilmektedir. Bu hususta, sayıları 4 milyona yaklaşık olan tarım işletmeleri veya çiftçi 
ailelerinden her birine ayrı ayrı ulaşmanın zorluğu göz Önünde tutularak çiftçi teşkilâtlanması ve 
çiftçilere kendi kuruluşları yolu ile yaklaşılması da öngörülmektedir. 
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Tasarı ile yayım, eğitim ve öğretim konusunda getirilen bir yenilik, tarım faaliyetlerinin proje 

esası üzerinden ele alınarak yürütülmesidir. Bugünkü halde Tarum Bakanlığı teşkilâtı ve mües
seseleri ve tarımla ilgili kuruluşlar bulundukları bölge ve illerde günlük hâdiselere göre rutin üs
leri yürütür bir şekilde çalışmaktadır. Halbuki bunların vazife' gördükleri mahallerin imkân ve 
ihtiyaçlarını, sorunlarını esaslı şekilde araştıracak ve bunların çözümlenmesinde ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapacak şekilde plânlı ve programlı bir şekilde çalışmaları gerekir. 

Tasarıda, tarımla ilgili faaliyetlerin tekerrürünü önliyecek kamu hizmetlerini daha az masrafla 
ve daha etkili bir şekilde ifaya imkân verecek, kuruluşlar arasında işbirliğini sağlıyaeak ve çiftçi 
faaliyetlerine ihtiyaçlara göre yön verecek esaslar getirilmektedir. Yukarda kanunun uygulama 
esasları bahsinde kaydedildiği üzere, memleket su toplama havzaları itibariyle uygulama alanlarına 
ayrılacak, her uygulama alanında orman, mera ve ziraat arazileri tesbit edilecek ve buraların ge
liştirilmesi projelere bağlanacaktır. Geliştirme projelerinin hazırlanması, proje konuları ile il
gili problemlerin çözüm yollarının bulunması ve diğer bilgilerin sağlanması araştırma müessese
lerine verilecektir. Bu projelerde her kuruluş kendine düşen görevi yapacak ve bu suretle ilgili 
kuruluşlar arasında işbirliği ve beraberliği kendiliğinden temin edilmiş olacaktır. Tasarıda ay
rıca, çiftçi faaliyetlerine bu geliştirme projelerine uygun olarak yön verilmesi için yapılacak kredi 
ve diğer yardımlar da yer almaktadır. 

N) Malî hükümler : 
Tasarının öngördüğü türlü tedbirlerin gerçekleştirilmesi için tarım alanına bugünkünün çok 

üstünde harcamaların gerekeceği anlaşılmaktadır. 
Bu harcamalar için; 
a) Devlet bütçesinden mümkün olduğu kadar fazla ödenek ayrılması, 
b) Çiftçilerin tasarruf ve imkânlarının teşkilâtlı bir süratte geliştirilmesiyle kalkınmaya bun

ların katkılarının artırılması, 
c) Yeni kaynaklar bulunarak, bunlardan âzami faydanın sağlanması, gerekmektedir. 

Devlet bütçesinden daha fazla ödenek ayrılabilmesi için başlıca kaynak, Devlete aidolaıı arazi
nin çiftçiye, bu kanunun öngördüğü şekildeki, gerçek karşılığı üzerinden intikal ettirilmesiyle 
sağlanabilecektir. 

Şimdiye kadar muhtaç çiftçilere Devlet arazisi çok ucuz bir bedelle verilmekteydi. Direkt bir 
yardım telâkkisiyle uygulanan bu tarz; hem araziye talebi artırmakta ve bu yoldan tarıma, ge
rekli gereksiz, fazla nüfusun bağlanmasına yol açmakta, hem de Devlet için malî yardım ve kredi 
kaynağı teşekkülüne yeterli imkân sağlanmamakta idi. 

Devlete aidolduğu ve çiftçilere satılabileceği tahmin edilen 3 - 4 milyon hektar kadar arazinin 
bunlara gerçek bedeliyle verilmesi, yine Devlete ait çayır - mera arazilerinin çiftçilerin kuracak
ları tüzel kişiliklere tahsisleri neticesinde elde edilecek otlatma bedellerinin % 10 u Tarım Ba
kanlığı emrine geçecek, uygulamalara elverişli olmıyan, arazilerin satışı gibi kaynaklardan kü-
çümsenmiyecek meblâğlar sağlanabileceğine inanılmaktadır. 

Bu kanaldan toplanacak paralarla teşkil edilecek özel fon Hazinenin yükünü oldukça hafifle
tecektir. 

Tarımsal kalkınmanın emek ve masraflarına çiftçilerin mümkün olduğu kadar yüksek ölçüler
de katılmaları bu tasarı ile gerçekleştirilebilecektir. Bilindiği gibi, yeni özel kredi kaynakları 
yaratılmasından başka, kanunun uygulanmasına geçilmesiyle, bu maksada göre teşkilâtlandırılacak 
çiftçilerin bilhassa arazi ıslâhı, sulamanın geliştirilmesi ve işletme bünyelerinin düzenlenmesi pro
jelerine, belli usullere göre, katılmalarının sağlanması önemli bir tedbir olarak eie alınacaktır. 

Diğer kaynaklardan temin edilecek yardımlar meyanmda, daha çok dövize ihtiyaç gösteren 
proje uygulamaları için, yabancı ülkeler veya milletlerarası kuruluşlardan aynî veya nakdî yardım
lar sağlanması üzerinde önemle durulacaktır. Bu yardımların da özel fona mal edilmesi ile mak
sada elverişli şekilde kullanılmaları, tedbirlerin gerçekleştirilmesine destek olabilecektir. 
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6) Türlü ve Son Hükümler : 
Yukanda 'balhis konusu edilenlerden gayri tasarıda, 
a) 'Tanımsal arazinin taran dışı kullanma şartları, 
1b) Cföçebe ve 'göçürülienSıeriın yarleştirilinıesi, 
c) Tanım 'dışı sektörlere riüfus aktarma, 
q) Tanımsal arazide .geçit hakları, 

d) Müşterek ve iştirak 'hallinde mülk olaın arazilorin isletilme esasları, 
e) İç sıulann verimli işletilmesi için tahsisler, 
f) Küçük çiftçilere yattı gelirler, 
ıg) Piyasadaki liretim ımaddelerinin teknik vasıf ve kontrolleri, 
lı) (Tarım işçilerinin . (durumlafnmm düzeltil nıesi, 
•i) Ceza müeyyideleri, 
j) Vergi, resital 've harç inmıaflıkları ve daldırılan 'hükümler, gibi daha Mzı hükümler yer al

maktadır fei bunlar maddelerin açıklanması kısmımda izah edilmektedir. 

P) Yeni kamu hikmetleri ve kuruluşları : 
Buraya ikadar yapılan /açıklamalardan anlaşıldığına göre, tasları, kamu.kuruluşlarıınca ve özel 

hukuk tüzel kişilerimde şircMi'ye kadar yapılmakta 'olan 'bâzı tanım hizmetlerimin şekillerini değiş
tirmekte veya (bunlar İçlim yeni hizmetler getirin ektedir. Bu 'hizmetler için Tarum Bakanlığımca 
yeni !bir teşkilâtın kurulması yoluma gidilmektıonse, mevcut kuruluşlarda yeni tertip ve düzenleme
ler yapılmak ısuretiyle işlerin yürülmesi tercih olunmuştur. 

Bu görüşe ığöre : 
1) 'Tanım Bakanlığı kuruluşlarında metinler yer lalan 'hüküm ve hizmet lanlayışlanma göre 

yeni tertip ve düzenlemeler yapılması uygun bulunmuştur. 
2) Kamunun uygulanması ile ilgili diğer kamu 'kuruluşları, bu 'hizmetleri gereken şekilde ba

şarıya ulaştırmak üzere Ibünyelerikıde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. 
Tasarının, kamu kuruluşlan ve özel hukuk tüzel kişileri içim getirdiği 'hizmetlerin işbirliği ha

llinde yürütülmeslinden Tarım Bakanlığı sortıımlu tutulmuştur. 
Uygulamalar (balonumdan tanımsal araştırmalara büyük önem verilmiştir. Bu itibarla, tarım

sal araştır m alan n gıeıreği üzere yürütülleibillmesi için hor uygulama .alanında bir araştırma ensti
tüsünün (bulunması, bu maksatla mevcut araştırma müesseseselarinden faydalanılması ve gere
ğinde yenilerinin kumılmıaısı 'öngörülmüştür. 

Araştırma faaliyetlerinin ilerletilmesi konuşumda ziraat, orman ve veteriner fakülteleriyle iş
birliği yapılması ve araştırma projelerinim sorumluluğu ile araştırma lenıst'iltülenniin geliştirilmesi 
görevlerinin ilgiil'i faıkülteöıer öğretim üyelerine verilmesi lüzumlu ^bulunmuştur. 

Diğer taraftan, araştırma projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve uygulama sionuçlannım de
ğerlendirilmesi ıgibi hizımetlerliın ifası için Tarım Bakanının Başkanlığında Ibir 'araştırma konseyi 
ve buna.bağlı 'bir sefcreterya kurulması gerekli görülmüştür. 

Bunlardan başka, birçok ülkelerde ^olduğu gibi, memleketimizde de, 'kanunun uygulanması ile 
ilgili hukukî işlerin sürat ve selâmetle yürütül mesi, ımamkenıelbrimiziin !bu konulardaki yükleri
nin "hafifletilmesi mıaksıadı ile Asliye Mahkemesi yetkisinde olan tarım ımâhkemeleri kurulması lü
zumlu bulunmuş ve tasanya 'bununla ilgili hüküm:!er konulmuştur. 

V. Netice : ' 
AnJa'ya&amıza göre (hazırlaman Kalkınma Plânlarının ve yıllık proıgramlann gereklerine güre 

uyguilaniaibilmıe'si, d'ol'ayiısüyle tanım sektöründe belli maksat ve (hedeflere ulaşılabilmesi' için tan
ımımızın lalt yapısında, (bünyesinde ve tarımsal üretimden pazarlamaya kadar türlü faaliyet fcol-
larmlda mevcut dksıik ve aksaklıkların .giderilmesi tedbirleriyle bunlaraı ahenkli ve yeterli (bir şe-
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lciide .gerçekleştiirilm'esli yol ve olanaklarının açık ve seçilk bir surette kanumiı hükümlere bağlan-
ınıası içim deırli, toplu foir tarım reformu kanunuma ihtiyaç 'bulunduğu, nedenleriyle ve ayrıntılı 
olarak işıbu genel ıgerefeçede izıaih edilmeye çalışılmıştır. 

(Bu sebeplerle; Anayasa, 'başka ülkelerdeki uy gulaımalar ve ımemleketinuiz şartları göz önünde 
bulunduralmalk, suretiyle, 'bilimsel, telknİfe, ekonomik ve sosyal kurallara göre hazırlaman ve ilişik
te takdim olunan 'bahis fconjusu 'Tarım .Reformu Kaimim tasarisı'nın biran 'önce kanunlaşması ve 
uygulanımasına başlaniması, çiftçiliilkle uğraşanlar, ekonomik ve sosyal kalkınma ve dolayısiyle 
ülkomliiz .içlim çok yararlı ve etkili olacaktır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

BÖItfM : I 

Kanunun amacı ve terimler 
(Madde 1. Amaç ve kapsam : 
.Bu madde; kanunun hangi amaçla hazırlandığını ve 'bu amaca ulaşılmak üzere hangi konu 

ve tedbinlıeri kapsadığını Ibelirtmelkltedir. 
Madde, «sas itibariyle Anayasanın 36, 37 ve 52 mci maddeleriyle diğer maddelerinde yei' alan 

hükümlerde belirtilen lilıke ve esalslara göre; topraklarımızı verimli iolaraık işletmek, korumak, 
çiftçilere gerekli imkânları ısağlamak, .topraksız veya yeter toprağı ibuılunmayan çiftçilere, Ibelli 
usullere göre toprak ve imkânlar temin .etmek netice 'itibariyle, (geçimimi tarımdan sağlayanların 
ya§ama seviyelerini yükseltımeık, arıtan nüfusun taırım ürünlerine olan ihtiyacımı (karşılamak için 
tarımda gerekli Ikaikımımanın gerçekleştirilmesini ıbeldef 'almaktır. 

Maddenin fikralarıınld'a, tarımın kalkındırılması için özel sektörün geliştirilmesi ve ilgili kamu 
idareleri ile çiftçilerin ve kuruluşların işbirliği (halinde .olmaları /gerekli tedbirler özetler halin
de yer almaktadır, Bu tedbirler, şüphesiz, 'gelişen ekonomik ve siosyal şart ve ihtiyaçlara göre, 
kalkınma plân ve pnoğraımlarınlda yer alacak ve ıbu kanunum 'getirdiği usul ve .esaslara göre uy
gulanacaktır. 

Madde 2. Terimlerin anlamı: 
Madde, tasarıda 'geçen öneımlâ terimlerin ve deyimlerin anlatmlanmı ayrı ayrı açıklamaktadır. 

Bu suretle ımakısadın daha iyi anlaşılması vo tefsirlerim (mümlküm (olduğu kadar önlenmesi sağlan
mış;» olacakftır., 

BÖLÜM : II 

UYGULAMA ESASLARI 

Madde 3. Uygulama alanı : 
Bu, maJdde, tarım »reformu uygulamasının bölgelere 'göre yapılacağını ve uygulama alanlarını-

nım su toplama havzası esasına iistinadadeceğini ıhükme 'bağlamaktadır. Uygulama alanı olarak 
su toplama havzalarının seçilmesinin ıseibeıbi, tarım üretimimde suyun asgari faktör olmasından 
ve su toplama havzalarının geio-ekıomomik ibir bütünlüğü temsil etmesinden ileri gelmekte
dir. 

Sulama, toprak muhafaza, sel ıkomitrolü, ağaçlandırma, çayır ve meraların ıslâhı gilbi ziraatin 
teımel yapısını teşkil <eden faaliyetler ile su rejimimin düzenlenmesi arasımda sıkı bir münaiselbeit 

olduğundan su toplama havzalarının uygulama aiLanı olarak seçilmesinde zaruret vardır. Bu tip 
uygulamamın 'bütün »güçlüğü üdari sınırlarla, uygulama alanları sınırları arsında mutahakat ol
mamasıdır. Projeye dayanan faaliyeti erde idari sınırlara 'göre çalışıma yapmaya imkân olmadı-
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ğıından şuurların tevlidetftiği mahzur talî derecede kalmış, 'bununla beraber bu konuyu hallede
cek tedbirlere ıkanunum diğer bölümler inde yer verilmiştir. 

Maddenin ikinci pragrafmda, su toplama havzalarının uygulama alanı olarak seçilmesinde 
nıaıdldelde yer alan fıkralarda belirtilen! hususlardan ıbirlkaiçmı 'binden dlhltiva edenlere öncelik veril
mektedir. Bu şartların her Ibiri teık başına bir öncelik kıstası olmayıp, şartlardan çoğunu ihtiva 
ödene öncelik verileceık, bültün şartları birden ihtiva eden su toplama havzaları ilk sırayı alacak
tır. 

Kanunun kabulünden sıonra ikaç bölgede binden fazla uygulamaya geçileceği, teknik elaman, 
vasıta vo malî imkânlara ve bu bakımlardan memleketin gücüne göre, Tanım Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tesb.it olunacaktır. 

Madde 4. Arazi kullanma şeklinin ve sınırlarının tesbiti : 
Uygulama alanı olarak seçilen, bir su toplama havzasında yapılacak ilik iş, tarımla ilgili 

hizmet ve faaliyetlerle komu »olan ziraatfc, oriman, çayır, mera, otlak ve yayla t arazilerinin, belli 
niteliklerine göre belirtilmesidir. Bu ayırma ve tesbit, hem çeşitli hizmet ve yatırımlar hem de mah
zurlu kullanma ve bunların akıbetlerini önleme balkımından zorunludur. Bu ayırım sonucunda 
havzanın zirai potansiyeli ortaya çıkacak, üretim dağılışı terltipleneibilecektir. 

Ziraat, orman, çayır, vo mera arazilerinin birbirinden ayrılması ve sınırlarının tesbit edil
mesinde; havzanın tloprak özelliği, 'ekolojik şartları, topografya ve drenaj durumu ile ekonomik 
faydalanma gibi ıkısıtasilar esas .alınacağından yurft ıtıopraiklarının en verimli şekilde kullanılma 
imikânlıan yaratılmış olacaktır. 

Tesbit edilen tabiî sınırların Bakanlar Kurulunca onaylanması suretiyle harita veya hava fo
toğraflarında yer alması, buraların gelişi güzel kullanılmasını, ormanlara ve meralara tecavüz edil
mesini engelliyeeektir. Zira bu türlü kullanmaların ve tecavüzlerin 'tesbiıti bu l i re t le basit bir işlem 
haline gelmektedir. 

Madde S. Geliştirme plân ve projeleri: 
Bu madde ile uygulama alanlarında tarımda kalkınmanın gerçekleşmesi için üretim ve talep 

projıeksiyonll'airı iösas lalımımıaik suretiylle hangi hizmet ye yatıri/mılairın yapılacağı, >ge!İıiştinme plânları 
ve bunlara ait yıllılk programlarda belirtilerek, tarımla ilıgili faaliyetlere bir yön verilmek sure
tiyle ve tarımda katonımaınm millî 'kalikınlma plânlarına uygun bir şekilde yürütüleceği hük

mü 'geıtirilımelkltedir. 
Maddenin ikinci fıkrasında, 6 ncı madde esaslarına göre ziraat, orman çayır, mera, otlak ve yay

lak olarak ayrılan arazinin her biri için geliştirme plânına uygun olacak şekilde birer geliştirme 
projesi hazırlanacağı, bu suretle ziraat, orman ve çayır, mera arazilerinde yapılacak faaliyet ve 
yatırımların tarımda kalkınmayı gerçekleştirecek tarzda ele alınacağı esası şart koşulmaktadır. 

Üçüncü fıkrada, ilgili kamu kuruluşlarının tarım faaliyetlerinin bir proje esasına ve Tarım Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak bir program ve zaman cetveline göre yürütüleceği bu kuruluşlar 
arasındaki işbirliğinin projede yer alan hizmetleri yerine getirmek suretiyle sağlanacağı belirtil
mekte ve hizmet tekerrürleri ve meslekî sürtüşmeler bertaraf edilmektedir. 

Madde 6. Plân ve Projelere uyma : 
Bu madde, uygulama alanı olarak seçilen ve tarımda kalkınma ile ilgili plân, proje ve program

ları kesin şeklini almış olan tarım faaliyetlerinin rasgele yapılmasını önlemekte ve program dışı 
faaliyetlerin de reform esaslarına aykırı olmasını bertaraf etmektedir. Bu konuda kamu sektörüne 
konan yasak, özel sektörde devletçe yapılan yardımları kesmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. 
Uygulamanın gerçekleşmesi için ayrıca özel sektöre imkân sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan madde, uygulama alanlarında plân, proje ve üretim, programlariyle ilgili yatırım 
ve tedbirlerin uygulanmasına öncelik verileceğini hükme bağlamaktadır. 
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ÎVtadde 7. Yerleşim yerlerinin belirtilmesi : 
Geliştirme projelerinin yapılması ve arazinin bu maksatla kullanma şekillerine ayrılması sıra

sında yüzlerce sene önceki şartlara göre kurul muş olan köylerin yeni duruma göre nakli faydalı gö
rülenler için uygulama alanları içinde pazar, yol ve arazi durumu göz önüne.alınarak, yeni gelişme
lere imkân verecek tarzda, arsa tefriki yapılacağı 'belirtilmektedir. Arazi düzenlemesi bakımından 
da buna ihtiyaç vardır. 

Madde 8. Tapu ve kadostro işlemleri : 
Geliştirme projelerinin hazırlanması ve bunların uygulanabilmesi içki tapu ve kadostro işlemle

rinin ikmal edilmesine zaruret olduğundan uygulama alanlarından bu işlerin öncelikle ele alınması 
bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

BÖLÜM : III 

TARIM BAKANLlui; EMEİNM GEÇECEK ARAZİ 

Madde 9. Tarım Bakanlığı emrine geçecek arazi : 
Maddede bu kanun hükümlerine göre Tarım Bakanlığı emrine geçecek tarım arazisi çeşitleri 

açıkça gösterilmiştir. 

Madde 10. Arazinin kullanma yerleri : 
Madde 10. Tarım Bakanlığı emrine geçen arazinin kullanılma şekillerine göre hangi çiftçilere 

verileceğini veya onların teşkil edecekleri çiftçi kuruluşlarının intifama bırakılacağını hükme bağ
lamaktadır. 

Madde 11. Hazineye bırakılacak arazi : 
Madde, Tarım Bakanlığı emrine geçen araziden, çiftçilere verilmesinde veya onların kuruluşları

nın intifama bırakılmasında Tarım Bakanlığınca fayda görülnıiyenler aile Millî Sevıınma ihtiyacı, 
yahut memleketin ekonomik ve sosyal gelişmesi için lüzumlu olduğu Balkanlar Kurulu kararı ile be
lirtilerin Hazinenin tasarrufuna terk edileceği, Hazinenin tasarrufuna terk edilen arazinin her-
hangıil bir maksatla satılması halinde, satış bedelinin bu kanunla kurulan Özel Fon'a aktarılacağı 
hükmünü getirmektedir. 

Ayrıca köy içinde arsa durumunda olan yerlenin belirtilecek ihtiyaç belgelerine göre gerçek kar
şılığı üzerinden satılabileceği' hükme bağlanmaktadır. 

Madde 12. Islah edilecek arazi : 
Madde, Tarım Bakanlığı .emrine geçen ıslah edilebilir araziliden, Tarım Bakanlığınca uygun gö

rülenlerin ıslah edilmek kaydıyle; a) arazisi buunmayanlara, b) işletmesini yeterli hale getirecek
lere, e) orman içindeki veya orman civarındaki muhtaç köylülere verilmesi tarzı ile ıslah işlerinin 
nasıl yapılacağını, projelere göre uslan işlerini yürüteceklere yapılacak yardımları hükme bağlamak
ta ve ayrıca, toplu halde bulunan alanların ıslahı nıaksadiyle birlik kuracaklara arazi verilmesinde 
öncelik tanınacağını belirtmektedir. 

BÖLÜM : I V 

TARIMDA İŞLETME BÜNYELERİNİN ISLAHI 

Madde 13. Amaç : 
'Yurt topraklarının verimli olarak iışile/tilımeısiaıin ve işletmelerin rasyonel bir tarzda, çalışabillme-

leriınıin ısıağilaıniaibilimelsi için, (tamım işletmeleri bünyelerinin ıslah. edilmesi zorunlu bulunmaktadır. 
Çdşiltli im'kânjsiizlılklar yüzünden, kaiynlaıklarmidanpoitaııısıiyeline göre düşük verim alan ve ıfaaliyetıle-
rini lözılenen şekilde yürütıemiyön bütün tarım işlenmelerinin düzenli hale igeıtirilmeleriiyle yurdun 
kailikın!maısınjda dalha alktıif noll oynamaları mümkün 'olacaktır. 

IBilinldlği üzere, melmıldkeltimizide tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunu sahiplerine yeter ge-
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lir sağlamayan küçük inletmeler teşkil etmektedir. ıBu isletilmelerin sahiplerinden veya hiç arazisi 
olımıyan çiftçilerden mümkün olanlarının iaynı zamanda yeter gelirili kale getirilmeleri ve İm suret
le yaşama seviyelerinin yükseltilmeleri gerekmektedir. 

Bu madde ile, uygulama alanlarında bütün tarım ikiletmelerinin düzenli hale getirilmesi ve kü
çük 'tarım işletmelerinin de yeter gelirli işletmeler .seviyesine çıkarılması ve düzenlenmesi için bu 
kanun hükümleri dairesinde Devletçe gereken tedbirlerin alınjması ve bunllara gerekli imkânların 
sağlanması 'hükme bağlanmaktadır. 

Madde 14. İşletmelerin düzenli îve ekonomik hale getirilmesi : 
Maddede, uygulama alanlarında, çiftçilere istekleri veya Tarım Bakanlığı mahallî teşkilâtının 

gerelkli ıgörmesi üzerine hazırlanacak işletme plân ve projelerine .göre yardımlar yapılmak suretiyle 
düzensiz işletmelerin düzenli ve .ekonomik birer ünite haline getirileceği 'hükmü yer aillmjaktadır. 

Madde 15. TaaMıütler : 
Devllet yardımlarından faydalanarak işletmeleri düzenli hale -getirileceklerin hu yardımlara kar

şılık birtakım taahhütlerde bulunmaları zaruri görülmekte ve maddede bu .gibilerin ne türlü taah
hütlerde bulunacakları belirtilmektedir. 

Madde, taafhhıütlerine riayet etmiyen işletme sahipleri hakkında yapılacak işlemi de belirtmek
tedir. Buna göre, taikhütlerine riayet etmedikleri fcesbit edilenlere, durumlarını düzeltımelk üzere 
bir yıllık mehil verileceği ve bu süre «sonunda tutumunu ıdeğiştirlmiyenlere yapılan yardımların ke
sileceği ve iborçlarımın ımuaeceMiyet kesıbedeceği kükme bağlanmaktadır. 

Madde 16. Yeter (gelirli işletme tiplerinin tesbiti : 
Bu madde; TaraJm Bakanlığının, araştırma sonuçlarına dayanarak, her havzanın talbiî ve ekono

mik şartlarına uygun, yıllık üreltimi 15 ton buğday değerinden aşağı olmıyan, yeter gelirli tarım 
işletmesli tiplerini teshit edeceğini âmir bulunmaktadır. 

Bugün için ortalama 5 nüfuslu bir çiftçi ailesinin, 'her türlü ihtiyaçlarını karşılaması ve aynı za
manda .işletmesinin ekonomik .gelişmesini sağlıyabilmesi için yılda en aşağı 15 ton -buğday veya 
buna tekabül eden ürün değerinde üretim yapması ıgereklli görülmektedir. Bu asgari haddin, zamanla 
ailenin normal ihtiyaçla-ram karşılamiasmaısı ve işletmenin ekonomik ;gelişlmes,ine imkân vermemesi ha
linde, Tarım Bakanlığının teklifi ve Balkanlar Kurulu kararı ile yükseltilebileceği hükmü de mad
dede yer almıştır. 

.Maddedeki yeter .gelirli tarım işletmesi tiplerinden maJksaıt, bölgenin tabiî ve ekonomik şartla
rına göre tek veya çok yönlü üretim üniteleri şekillerinin belirtilmesidir. 

Madde 17. Yeter igelirli işletmelerin kurulması: 
Madde, uygulama bölgelerinde, topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilerin yeter 

gelirli işletmelere sahibolma isteklerine göre, huni ara, arazi edindirme, işletme, mesken ve donatım 
kredileri sağlanacağı ve 'gereğinde Tarım Bakanlığı emrine 'geçen araziden yeteri kadar toprak ve
rileceği, teknik yardımlarla maliyete iştirak yardımlları yapılacağım âmir 'bulunmaktadır. 

Madde 18. Yeter (gelirli işletme kurulmasında şartlar *ve iöneelik : 
Bu madde ile, işletmesini yeter gelirli hale getirmek veya yeter gelirli işletmeye sahibolnuaik is

tekleri kabul edilenlere yapılacak yardımlar ve yardımların yapılmasındaki öncelik sırası hükme 
bağlanlmaıkıtadır. 

Yurdulmuzda halen 3,5 milyon kadar çiftçi ailesi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu .ailelerin 
büyük kışımı az topraklı ve bir kısmı da topraksızdır. Memleketimizin bugünkü şartlarına -göre, tan
ların hepsinin yetter gelir Bağlıyacak şelkilde toprak sahibi kılınmasına imkân bulunmamakta ve 
bu itibarla ıbuınların bir kısmının geçimlerini tarım sektörü dışında sağlaması için diğer sektörlere 
aktarılması gerekmektedir. 

Yeter gelirli tarıim işletmelerinin kurulmasında sınırlayıcı faJktörün arazi ollması dolayısiyle, 
önce yeter toprağı olup da diğer üretim imkânları nolksan olanların ele alunması öngörülmüştür. 

I Bundan sonra ihtiyacı olan araziyi temin ilcin kredi almaları lüzuımlu olanların, yine bir miktar ara-
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ziyî temin için kredi aİımaİarı lüzumlu olanların, yine bir miktar arazisi olup da en az arazi veril
mek suretiyle yeter gelirli hale getirileceklerin, (başka yere göçürülen çiftçilerin, daha sıomtfa ara-
zisiz kiracı veya ortakçıların, daha sonra da bölgede en az 3 yıl sürekli olarak oturmuş, çiftçilikte 
ehil tarım işçileri ile çiftçi sayılan göllerlere (gezginci hayvancılara) yardı'm edilerek yeter gelirli 
hale getirilmeleri uygum ıgönülimjüştür. 

[Madde 119. Yeter Igelirli işletmelerde taahhütler : 
MaJdjde, yeter ıgellirli işletmelere sahilbıoılacak çiftçilerin taaıhhüdedeeekleri hususları belirtmek

tedir. IBu işletmelerin devamlılığını ve gelişmesini sağlamak bakımlından, sahiplerinin Devletten al
dıkları yardımlara karşılık olarak bâzı hususları taalhhüddbmeleıri zorunllu gorülımiektedir'. 

Maddede yer alan taahhüt hükümleri, aslında, kanunun amacına uygun olan, hem kişinin hem 
de kamunun yaranlarının gerektirdiği esasları ifade eylemektedir1. . 

Madde, taahhütlerine riayet etmiyeın yeter gelirli tanım işletmesi sahipleri hakkında yapılacak 
işlemleri de belirtmekte ve gereğimde mahkeme karaıriylc işletmelerin Tarım Bakanlığınca, bu 
giıbtiı kimjseler elinden ailınaıbileceği tedbirini de getirmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, yeiter 
gelirli itarıım işi etmelerinin kurulmasındaki gayenin (gerçekleştirilmesi bu (gibi işlemleri gerekli kıl
maktadır. 

Maldde 120. Borçlandırma ve tapuya tescil : 
Madde, işiletmesi yeiter gelirli hale geitıiri'lecek veya yeter gelirli tarıim işletmesine sahip kılına

cak çiftçiye arazi veriillmeisi halinde, çiftçinin, arazinin gerçek karşılığı üzerimden berelaımdıriilıacağı
nı, borca karşılık arazinin kredi müessesesine ipotek edileceğini ve buna göre tapuya tescil işlemi
nin yapılacağını hükme bağlamaktadır. 

ıBu itürlü işlemlerde çeşitli ülkelerdeki değişik 'uygulamalar ve memleketimizin santiarı göz 
önünde tutularak en doğru yolun bu ollduğu neticesine varılmıışitır. 

Madde 21. Yeter (gelirli işletmelerin ıg-eri alınması veya devren satılması : 
Devletçe yeter gelirli hale getirilen tarım işletmelerimin bizızat sahipleri tarafımdan işletil

mesi, bu kanunla kabul edilen prensiplerden biridir. 
Devlete veya kredi kuruluşuna olan borçlarını tamlaman ödememiş ike.n, meselâ, tarım sektörü 

dışımda geçimini sağlıyacafc bir iş tutmak suretiyle işle'tmesini bizzat işletmek isitemiyen veya çiftçi
likten vaz geçen çiftçilerin işletmesini geri verebil meleri veya aynı taahhütleri yüklenecek diğer biir 
çiftçiye devren satılmasını işleyebilmeleri bu madde ile hükme bağlammakrtaıdır. 

Bahis konusu borçlarını tamamiyle öıdiyen bir çiftçinin işletmesini tüm olarak diğer bir çiftçiye 
saitmaisınlda her hangi bir sakınca görülmemektedir. 

Madde 22. Yeniden arazi ve arazi edindirme kredisi verilmiyecekler : 
ıMJadde, yeter gelirli işletme taahhütlerine riayet etmiyenlere, arazisi sürekli ve verimli olarak 

işletilmemek dollayıisiiyile, kamulaştırilanlaına, yeter gelirli işletmesini makbul sebeplere dayanmadan 
elden çıkaranlara, bizzat idare «itmemesi dolayısiyle işletmesi geri alınanlara yediden arazi veya 
arizi eldinidinmıe kredisi verllmiyeceğ>ini belirtmektedir. Bu müeyyide kanunun amaç ve ilkeleri foıa-
kıımımdan zaruri bullunmalkitadır. 

Madde (23. İşletme araçlarında [kayıtlamalar : 
Bu madde ile, yeiter gelirli ve düzenli hale. 'getirilen tarım işletmelerine özel fondan açılan kre

di «borçları tamamen ödenimeidikçe bu kredilerle alman işletme anaçlarının satılamayacağı ve bun
lar üzerimde aynı ve şahsi halk meydana getirilemiyeceğd, baczedileîmiyeceği ve anıcaJk belirli hal
lerde Tarım Bakanlığımca satılmalarına izin verileceği hükümleri geltirilımektedir. Bu araçlar iş
letmemin sürekli üretim yapabilmesi için lüzumlu «olduğundan bunlar üzerinde bintakım kayıtla
malar yapılması çiftçi ailesi için de faydalı ve 'gerekli gönülmekltedlir. 

Madde '24. İşletmelerin ve parsellerin bölünmesinde esas : 
Madde, teım'likî tasarruflar dollayiisiyile, işletme arazilerinin bölgeleri için tesbit edilen yeter ge

lirli işletme tiplerinin sahibolacağı arazi ölçüsünden daha küçültülomyeceği, araziyi teşkil eden 
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parsellerim bölıünınıesinjde ise, parsellerin maddedebelirtilen ölçülenden daiha küçük parçalara ayrıla-
mryacağı, parsellerin toprak muhafaza, sulama ve toprak işleime tekniğinle uygun şekilde ve büyük
lüğünün muhafaza edileceğine dair hükümleri koymaktadır. 

Madde 25. Tarım işletmelerinde mirasçıların tasarruf hakları : 
Medeni Kanunumuz, miras yolu ile tarım işletmelerinin intikal halinde, işletmelerin parçalan

masını ve düzeninin bozullmasını önliyeeek hükümleri yeteri ıkadar (getirememiştir. Aslında, Batı 
Avrupa ülkelerinde Olduğu gibi liberal idareli diğer bir çok memleketlerde de noksan olan bu ka
bil hükümler sıon zamanlarda çıkarılan yeni kanunlarla ikmal edilmiştir. 

Madidıe, sahibinin ölümü halinde, yeter gelirli işletmelerle oırtıa ve bıüjyük işletmelerim böiümnie-
den ve bütünlüğü bozulmadan vârislere nasıl intikal edeceğini, orta ve büyük işıletmıenin bölün
mesi zorunllu olunca bu işletmenin hangi hadlere kadar ve ne suretle bölünebileceğind açıklamak
tadır. 

İlk bakışta kısıtlayıcı mahiyette görülen bu hükümller kanunun amacını gerçekleştirmıe, tarımın 
bünyesini feoruima, dkionomiık çalışıma ve işletmenin bir aile ihtiyaçlarınla yeterli Oİmaiktlan daiha 
küçük hale gelmesini önleme bakımından çok öne mili ve yararlı bulunimıakltaJdır. 

Madde 26. Orta ve büyük işletmelerin mirasçılar arasında bölünmesi : 
Bu madde, önceki maddeye paralel olarak, orta ve büyük işletoe vârislerinim mirasım yeter 

gelirliden küçük olmıyan işletmelere bölünmesi suretiyle taksimini istemeleri halinde, şartlara gö
re, nasıl hareket edileceğini açıklamaktadır. 

Diğer taraftan madde, bu gibi bölünme icapla.rina göre mirasçıların paylarına düşen alacak ve
ya borçların nasıl tasfiye edileceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 27. Mirasçıların alacaklarının özel fondan karşılanması : 
Bu madde, bir tarım işletmesinin mirasçılardan birine veya bir kısmına verilmesi veya bölünmesi 

halinde diğerlerinin haklarının derhal para ile karşılanmasının mümkün olmaması halinde, bu
nun özel fondan veya başka kredi kaynaklarından ödenmesi ve yeni sahiplerinin buna göre borçlan
dırılması hükmünü getirmektedir. İleri ülkelerde çok görülen bu usul ülkemiz için de yaralı ve 
geçerli olacaktır. 

Madde 28. İşletmelerin mirasçılardan başkasına satılabilmesi : 
Bu madde, bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, taksim bakımından vârislerin aralarında 

anlaşamamaları veya işletmenin mirasçılarından ehil birisine satılmasının mümkün olmaması halin
de işletmenin başka çiftçilere satılabileceği hükmünü getirmektedir. Bu satışla, tabiatiyle, yukar-
daki maddelerde belirtilmiş esaslar göz önünde bulundurulacaktır. 

Bu gibi hallerde, yeni malike, kredi de sağlanabileceği maddede yer almaktadır. 

BÖLÜM : V 

TAPULU ARAZÎNİN DÜZENLENMESİ 

Madde 29. Arazi düzenlemesi şartları : 
' Madde, yapılan arazi düzenlemesinin hangi hal ve şartlarda yapılacağını belirtmektedir. 

Maddede yer alan; ekonomik faydalanma, toprak işleme kolaylığı, toprak muhafaza ve zirai su
lama tekniğinin zorunlu kıldığı haller ve işletme bünyelerinin düzenlenmesi gerekliliği halle
rinden her biri ayrı ayrı tapulu arazinin düzenlemesini icaibetireceği giibi bütün şartların hepsi 
birden aynı zamanda bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için geçerli faktör olabilir. Düzenleme
den beklenen sonucun tam olarak sağlanabilmesibu şartların her birinin yerine getirilmesine bağ
lıdır. 

Madde, düzenleme faaliyetleri sırasında, düzenleme alanındaki küçük işletmelerin yeter ge
lirli tarım işletmeleri haline getirilmesi ilkesinin de göz önünde tutulmasını âmir bulunmaktadır. 
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Bu -bölümdeki tapulu arazi düzenlemesi tâbirinden, deyimlerin -anlamı maddesindeki açıklama
dan da anlaşılacağı üzere, ayrı mülkler halindeki işletme arazilerinin bir araya getirilmesi mâna 
ve hedefi çıkarılmamalıdır. 

iMadde 30. Tapulu arazi düzenlemesinin ele alınması : 
"Madde, uygülamıa alanları içinde veya dışında düzenleme yapılabileceğini öngörmekte, bunun 

için, kaide olarak, düzenleme sınırlarına alınacak alandaki arazi sahiplerinin en âz % 20 nin 
Veya ilgili çiftçi kuruluşunun isteğinin, yahut düzenleme dairesinin teklifinin bulunmasını şart 
"koymaktadır. Bu şartların gerçekleşmesi halinde o yerde geliştirme projesine göre düzenleme ya
pılması Tarım Bakanlığınca ele alınacaktır. 

Madde 31. Düzenleme 'hazırlığı : 
Bir yerde tapulu arazi düzenlemesi yapılmasına 'karar verildikten sonra, düzenleme programı

na alınan saha ve ilgili tapulu arazi düzenleme idaresi tarafımdan mahallî Tapu Sicil Muhafızlı
ğına bildirilir. Zira, düzenleme alanındaki taşınmaz analların alım, satım, bağış ve henzer yollarla 
sahip değiştirmesinin geçici olarak durdurulması düzenlemenin selâmet ve süratle yürütülmesi 
bakımından gereklidir. 

-Aslında, alanla ilgili düzenleme için plânlama çalışmalarına başlandığında, o sahadaki arazi 
malikleri ile ilgili mülkiyet hakları, muvafakatnameler, istelk fişleri, işletmelerin arazi varlıkları 
gibi bilgiler derlenip toplanır ve buna göre plân ve projeler hazırlanır. Diüzenlemje faaliyetleri sı
rasında mülkiyet durumunda vâki olacak değişiklikler çalışmaları aksatır. Bu itibarla, işin 
programa alınmasından proje uygulamasının sonuna kadar her türlü temliki tasarrufların dur
durulması gerekir. Sadece çalışmaların yürütülmesini aksatmıyacak tasarruflara düzenleme idare
since izin verilebilir. 

'Keyfiyetin tapu idaresine bildirilmesi üzerine bu idare, tapu kütüğü sayfalarının beyanlar ha
ilesine parsellerin arazi düzenlemesi alanına dâhil -olduğu kaydını üsler ve bu parseller üzerinde 
UyguilamaOara aykırı olacak .işlemleri icra etmez. 

Madde »bu hükümleri getirmekte ve düzenleme faaliyetlerinin masraf ve yukarda açıklanan kül
fetleri 'dolayısiyle, düzenleme alanındaki ifraz işlemlerinin öncelikle yapılmasını âmir bulunmak
tadır. 

Madde 32. Kadastro işlemleri : 
Bir alanda düzenleme yapılabilmesi için o yerdeki bütün arazi varlığı ve parsellerin ımalikleri-

nin belirtilmesi, şart koşulan çoğunluğun teshiti ve uygulamaların gerekli şekilde yürütülmem, ba
kımından lüzumlu bulunduğuna gö,re, düzenleme hazırlıklarına başlanmadan önce programa alı
nan yerlerin tapu ve kadastrosunun yapılmış olması icaibeder. Bu 'itibarla, eğer sahanın kadastro
su yapılmamışsa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle işin ele alınıp tamamlanması 
gerekir. 

Tapulama Kanununun 78 nci maddesi, tapulannıasma başlanan bölgelerde, henüz sırası gelmi-
yen yerlerin tapulama giderlerinin ilgililerce malsandıklarına yatırılması halinde bu yerlerin ta
pulamalarının öncelikle yapılacağını âmirdir. Nitekim ve ivediliği dolayısiyle, genel mjüdüriükçe, 
düzenleme alanlarındaki işlemlerin bu hükme bağlı kalınmadan, öncelikle programa alınması za
ruri görülmüş ve buna göre özel bir hüküm getirilmiştir. 

Aynı mülâhazalarla, kadastro yapılacak yerlerde itirazlı parsellerin bulunması halinde ta
pulama hâkimliğince itirazların halline öncelik verileceği kararların temyizi takdirinde, Yargı-
tayca işin öncelikle ele alınacağı maddede hükme bağlanmıştır. 

Madde 33. Plân ve proje ihazarlanması : 
Maddede; düzenleme alanındaki eski ve yeni mülkiyet durumları, yapılacak sulama ve drenaj 

kanalları, yollar toprak muhafaza tesisleri ve bunlarla ilgili tedbirlerin plân ve projelerde gös
terilmesi bükme bağlanmıştır. Buna teknik icapların yerine getirilmesi, finansman temini, ihale 
işlerinin yapılması bakımından zaruret görülmüştür. 
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Madde 34. Parsellerin derecelendirilmesi : 
(Maddede düzenleme alanındaki 'özel (kişilere veya devlete .ait arazilerim düzeml'enmıeısi sırasında 

bunlara karşılığında, arazî verileiblllmesî içim proje sahasındaki Ibütün parsellerimi Ibeüi kıstaslara 
göre d,ereeeleInldirile^ceği, ıhükme fbağlamniLştır. Bu ıderecelendirnuedle; parsellenin verimlilijk du
rumu, yerleşim yerime, sulya, yola yakımiığı gibi faktörler nazara aılımimak suretiyle (birer puvam 
verilecek ve 'her derecenin düğeri (bir dereeetıiın ne kadarına eşit ısatylâiaibilööoği' teslbit ediDecek--
tir. Derecelendirme .iışitaJin dama isafbeltli yapılabil m>esi için ıma'hallî şartları yakinen (bilen ilgili köy 
muhtarı ve çiftçi temsiMlefrimim de teşkil edilecek komisyona, katıdımalsı uylguın 'görülmüştür. 

Derecelendirme koimisyomutıum teşkili ve çalışması lüle ilgili Ihususlar ımaddede açıklanmış ve 
komisyon üyelerinin seçim usulleri, toplanma ve karar yeter sayısımam tıeslbilti yöneltmıelğe bıra-
kılmılştırı. 

ıGfereken ıhallerde parsellerim derecel^dirilme si yerine teslbit edilecek igerfçek karşılığı . (değer 
olarak) .esas lalımalbiieeektir. 

Madde 35. Derecelendirmenin kesinleşmesi : 
iMadde, derecölendirjmenin arazi maliklerinim ıbiligisîm'e sunulması için Ibuma alt liste, kroki ve 

cetvelilerim' 120 gün süre ile asılması Ibu İ2İ0 ;güne ilâve >olairak Ibir 110 ıgütl daha müddet tanımak sure
tiyle ilâmdan] itibaren1 80 Igün zarfındaki itiraızların komisyonca incelenmıesi ve (bir karaca varılma
sı ihükime Ibağlanımaklta, Ibuna da itiraz vâkiıi olurs a ıdüzerilemıeyi yapan ımahallî teşkiMt kanalı ile 
bu itirazın 'Tarım Bafcamilhjğıına intikal ettirileceği ve ıbakamlıiğın1 vereceği karara ıgöre derecelem-
dirtmenıün kesinleşeceği (bıelrffilmektedir. 

Madde 36. Arazi malikleri ile görüşme : 
Maddede; parsellerin dereceleri ive ther derecenin .düğerleri ile muadeleti! kelsin olarak tesbît 

edildikten soınra, mal «amiplerinin yetıd araızisiylıe ilgili mevki, yetiştirilecek ımaJhjsulı çeşidi, kom
şuluk ımıümasıebetleri vesair ıhuısuıslaria ilgili isteklerinin tutanakla teslbit edileıoeği ve bu isteklerin 
plânlama sırasında mümkün mertelhe yerine ıgeti rileceği hükime îbağîanmıış'tır. 

Madde 37. Tapulu arazinin düzenlenmesi esasları : 
'Maddede düzienlem'e yapılması sırasında göz ömümde 'bulundurulacak esaslar açık alarak (belir

tilmiştir. .'. 

Madde 38. Eksilme ve artışlar : 
öDüızenHierne .alanındaki parsel sayısının fazla alması dolayısiyle itarla ısınırları, kanallar ve tar

la yollan oldukça mümim 'bir yer işgal eder. Düz önlemeden ısotıra parsellerin ıbir araya ıgetirîlme-
sinden dolayı, ısımlır kayıplara ve sulama, drenaj kanallarımın, yollarımı kapladığı alanlar eskisine 
nazaran1 daha aız olacak, yeni tesislerin kaplıyaeağı alanlar içitı kâfi iaraızi1 mevcut bulunacaktır. 
Burnunla Iberaiber, isltisınai Ihallıeırde Ibumum akisi de dlaJbilecelktir. Yâni yeni yyoüJların, kamalarım 
ve /benzeri müşterek tesislerini kaplıyacağı alanların! .artan araziden karşılaLiamaması da müm
kün olalbilecektir. (Bu ihalide, aradaki fark, ömeelikle töze! mülkiyete konu teşkil etaniyen araziden 
bu da mümkün değilse, maliklerini arazilerimden! belirli orantılarda düşülecektir. Üşüşülecek bu 
miktarlar her Şalhols için '% '5 i geçtiği takıtirde fazla miktarın (bedeli ıgertçefc fearşılığıı üzerinden 
düzetılenueyi yapan idare tarafımdan arazi salıifoi ne ödenecektir. 

Düzenleme alamomida araz&dfe artış olduğu taktirde bu arazi yeter gelirli işletme haline »getiri-
leceklere verilmek ülzere İTarım Bakanlığı emrine geçecektir. 

Madde 39. Projenin kesinleşmesi : 

'Düzenleme >alamımdaki parsellerim derecelendirme işi sıon şeklini alıp keisinflleşjtiikten ve arazi 
malMerinün istekleri tesMt edÜDdifctem $oara '«Düzenleme esasları» maddesinde (bıelrtilıen hususlar
da 'dikkate alımak suretiyle hazırlamam; araızi tevhidi projesi ve 'ekleri anahallimlde ilâm edMimiekl'e 
beralber ayrıca arazi! analikÜerinje ıbidldirilmelkte' ve yaizılı muvafakat̂ ^ iıstemillmiektedir. 
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Arazimin yarıraıidaıı ifaızlamma ımalijk Ibuluüıan veya maliklerin üçltie ıbiritaÜ ltö§ıkiil ,eden Mmlsele-
rin muvafakat 'etmesi Ihalinde Medeni1 (Kanunun 678 indi maddes'inlde yer allan ihüklme ıgöue pnoje 
icaplariiua diğerlerindin uymaları) mıödbuır tutulacaktır. 

MuıvaifaJkata Ibağlanıan ptfoje, Taom BakajıilığiiiiJcatasdMteke^iinile^ööeiktir. 

Madde 40. (Projenin araziye tatbiki ve teseîl işlemi : 
'Madde ile, kesinleşen düzenileinıe pnojesinin araziye Itatlbiıkinlde 'Tapu ve Kadasitro Genel Mü-

dürlüğülnüın teknik! igiücüaden ve alhtasasınldan ifaydalamılmıası öngörülmüş ve tatlbikaitın proje ida
mesi iıle birlikte yapılimasıı Mkme (bağlanımrıiştır. 

Düzenleme âlşlemle'rürii dlkmîaıl ledem teşkilât te'seil işlemleri yapılimalk üizere yenli mlülMyeft listele
rini, arazi ımallikleriınlden alimıan mutvaf aikatn<amel eri ve parselasyon plânllarınu malhalî Tapu Sicil 
Mulhafızliığma 'göndermıekitedilr. Tapu idaresi, maliklerin ayrıca müracaaltınii bekleımıeyeı lûızulm gör-
mıeden, -gönderilen listelere, ım^vaıfakatnamjelere ve plânilana 'istinaden, res'ea eski tescilleri: terkin 
ile yemi duruma Iglöire gereken ıtescilülieri yapma illıe yetkili kSıhnimakltadır. 

Madde 41. istisnai düzenleme hali : 
Madde, bir alanda Medeni Kanunun 678 nci maddesi ile öngörülen, arazinin yarısından fazlası 

ve sayıca üçte iki ekseriyetin sağlanamamışına rağmen o yerde toplum yararı bakımından düzen
leme yapılmasında zaruret görülmesi halinde belirtilen asgarî çoğunluklardan birisinin en az dört
te üçünün muvafakati alındığı takdirde diğerlerinin düzenlemeyi kabul etmiş sayılacaklarına dair 
hüküm getirmektedir. 

Madde 42. Düzenleme sahalarında alınacak tedbirler : 
Düzenleme sahasında kanal ve yolların inşaası ve bilhassa arazi tesviyesi yapılabilmesi için 

arazide mahsûl bulunmaması gerekir. Çiftçinin menfaati göz önüne alınarak arazinin birkaç sene 
boş bırakılmaması için düzenleme yapılacak alanda kısa tenebbüt müddetli, aynı cins mahsûlün 
ekilip erken olarak ve aynı zamanda hasade'dilmek suıetiyle arazinin boşaltılması maksadiyle ekile
cek ürün çeşidinin köy ihtiyar kurulu ile birlikte kararlaştırılacağı madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 43. özel hallerde düzenleme : 
Madde ile zeytinlik, bağ, bahçe gibi fazla yatırım ve emekle uzun senelerde meydana getirilmiş 

tesislerin bulunduğu alanlarda düzenleme mâliklerin, tamamının muvafakatma bağlanmıştır. Zira 
bu gibi alanlarda arazinin maddi değeri yanında yetiştirilen meyvanın çeşidi, kalitesi mal sahibine 
mânevi değerler sağlamıştır. Bu gibi değerlerin mal sahibinin muvafakati olmadan haleldar edil
memesi uygun bulunmuştur. 

Madde 44. Küçük arazilerin satınalınmasmı t'eşvlk : 
Düzenleme alanındaki işletmelerin yeter gelirli işletmeler haline getirilmesi, düzenleme sırasın

da daha kolaylıkla sağlanabileceğinden, bu alandaki küçük arazilerin yeter gelirli hale getirilecek
ler tarafından satınalınmasmı kolaylaştırmak için bunlara öncelikle ve yeteri kadar arazi edindir
me kredisi verileceği ve kredi faizlerinin özel fondan karşılanacağı madde ile hükme bağlanmış
tır, 

Madde 45. Yerleşim yerlerinin değiştirilmesi : 
Madde ile; birden fazla köy sahasını içine alan düzenleme projelerinde yerleşmiş olduğu köy 

sahası içinde kâfi arazi bulunmaması sebebiyle işletmesi yeter gelirli hale getirilemiyen çiftçiler
den istiyenlerin, imkânlar elvermesi, yani bu gibilere verilecek miktarda başka bir köyde arazi 
bulunması halinde, arada arazi verilmek suretiyle yeter gelirli işletme haline getirilebileceği ve 
dolayısiyle yerleşim, yerinin de ikinci köye alınabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 46. Düzenlemenin devamlılığı : 
Düzenlemenin bir gayesi de küçülmüş ve şekilleri bozulmuş arazi parsellerinin birleştirilmesi 

suretiyle işleme kolaylığı, sudan ve yoldan faydalanma sağlamak olduğuna ve bunun için de parsel
lerin muayyen büyüklükten daha aşağı olmaması, gerekli bulunduğuna göre, bir araya getirilmek, 
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suretiyle büyütülen ve şekilleri düzeltilen parsellerin düzenlemeden sonraki alım, satım, miras gibi 
muamelelerle yeniden küçülmesi ve şekillerinin bozulması bu madde ile önlenmeye çalışılacaktır. 

Madde 47. Aynî ve şahsi haklar : 
Düzenleme sırasında aynı şahsa, parsellerine eşit alan ve dereceden veya bu mümkün olmadığı 

takdirde başka derecelerden kendi derecelerine muadil yeni arazi verilmekte olduğu için, eski ara
zileri üzerinde tesis edilmiş olan ipotek, kiracılık, ortakçılık gibi hakların aynı suretle yeni arazi
lerine intikal etmesinin mümkün ve uygun olacağı düşüncesiyle bunlar için yeni bir düzen getirilme
miş, bu konularda genel hükümlere göre hareket edileceği madde ile hükme bağlanmıştır. 

BÖLÜM : VI 

SULARIN TARIMDA KULLANILMASI 

Madde 48. Suların tarımda kullanılma esasları : 
Tammda birlim alandan daha çok verim alınm i ımda önemli bir unsur olan suyun verimli ve 

ekonomik ıbir sekilide kullanılması için mer'i mevzuatımızdaki 'boşluğu doldurmak üzere, sulann 
tarımda kullanılması ille ilgili esaslar bu bölümde belirtilmiş ve 167 sayılı kanunda sarahat bulun
mayan hususlarda bu kanun hükümlerinin uygulanacağı madde ile büfeme bağlanmış, ayrıca su 
kaynaklannın kullanılmasından 'Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamlıklanna kuruluş ka
nunlarındaki sınırlar daihilinlde sorumluluk veril mistir. 

Madde 49. Tarıma tahsis olunan sular : 
Sular; içme, kullanıma (beledî) tanımda sulama, enerji ve sanayi suyu ihtiyacı, ticanet, taşıma 

ulapm balıkçılık, avcılık su ihtiyaçları, mesire yeri su ihtiyacı gibi 'maksatlar iıçiıı kullanılmak
tadır. Sulann sulama maksadı dile taınmda kullanılması üçme ve 'beledî su ihtiyaçlanndam sonra 
gelen önceliği alır. Yani bir su kaynağından çeşitli 'maksatlarla kullanma bahis konusu olduğu za
man sulama üçüncü sırayı işıgal eder. Ancak, kamu yaran bakımından sanayi ve ticaret gibi kol
larda 'kullanıma zarureti hâsıl olduğunda bu sıra da bir istisna yapılabillir. Madde ile bu husus 
hükme bağlanmakta ve ikısıtlamanm ne suretle yapılacağı belirtilim ektedir. 

Madde 50. Su kaynaklarının hukukî durumu : 
Mıaidde ille Medeni Kanunun değişik 679 ncu maddesindeki hükme uyularak su kaynaklannın 

bulunduğu veya çıktığı arazinin cüzi olduğu hükmü aynen kabul edilmiş, malikin sahibi 'bulun
duğu arazinin sulama suyu ihtiyacından fazla olan kısmının tanımda kullanmaya tahsis edilmek 
şartiyle kamulaştınlması yoluna gidilmiştir. Su kaynağı üzerinde malik tarafımdan yapılmış bir 
sulama tesisıi bulunması ve bunun verimli olarak işletilmesi halinde kamulaştırma yapılmayacağı 
ve tapu senedi, mahkeme ilâmı gibi geçerli belgeci 'bulunmayan sulanın iıse devletin hüküm ve ta
sarrufuna geçeceği hükme bağlanmış, ayrıca sulpjnn ölçülmesinde verdinin asgaride bulunduğu 

Eylül ayındaki su miktan esas alınmıştır. 
Madde 51. Devlete ait suların kullanılması : 
Maddede, 'devletin hüküm ve tasarrufu altın lakji sularım 'gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

tanımda verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bir nizam altında kullanma izni verilmesi ve 
bunların ısulama tesisleri kurmalan 48 nci madde le belirtilen yetkili Bakanlıklara bırakılmış ve 
kullanma izinlerinin verilmesi ile ilgili esaslann bu Bakanlıklar tarafından tesbit «dileeeği hük
me bağlanmıştır. 

Madde 52. önceki tesisler ve müktesep haklar : 
Sulanın tanımda kullanılmasının disiplin altına alınması sırasında önceden yapılmış olan tesis

lerin korunıması için bu madde getirilmiştir. Telislerin su ve toprak kaynaklarına zararlı bir te
siri mevcut bulunmaması halinde bunlara su kul1 anma iiznii venilmek suretiyle tesisin faydalı ola
rak çalışması sağlanmaktadır. 
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Maidide ile ayrıca, tapu senıddi, mahkeme ilâmı ve ferman gibi geçerli (belgelere isıtinaklen su 
kaynağını kullananların 'bu haklaımtnın 'bu kanunla verilen kullanıma izni olarak 'devam edeceği 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 53. önceden yapılmış tesislerin kaldınlması : 
Da'ha önce 'inşa ddilmiş tesislerin, 'Suların tarımda verimli olarak kullanılması<na engel oüması 

hallin'de bunlann gerçek karşılığı verilmek suretiyle satın alınacağı veya kamulaştırma yoluna 
gildileceği, 'bir hakka 'dayanmadan yapılmış tesislerin ise tazminat verilmek suretiyle kaldırılacağı 
nıadide ile Ihükme 'bağlanmıştır. 

Madde 54. Kullanmada öncelik : 
Kullanıma izinlerinin, verilmesinde, dış ımeımıle ketieı'leki tatbikata da uyularak, ısıüdaın daha önce 

faydalananlara birinci priyorite verilmiş, ikinci priyoriteyi su kaynağına veya tesisine (kanal, 
regülâtör v.s? 'gibi) yakınlık almıştır. 

Madde 55. Kullanma izinin kaldırılnıası ve kamulaştırma : 
Madde ile, arazi -gibi suların da tarımida verimli ıolarralk 'kulliaımlmaısmın esas o'lduğu hükme bağ

lanmıştır. Yani, suların; iisraf e'dilmemesi, gereklitedbirler ahnarak, zamanınlda ve yeter miktarda 
'kullanılması suretiyle ımıahsul artışının sağlanması ve birim sahadan azamî verimin almımasına et
kenliği esas kabul edilmiştir. 

'Devletin sağlayabileceği imkânlarla ve yapabileceği yardımlara /rağmen ibu hususlara dikkat 
edilmez, lüzumlu tarla tesviyesi yapılmaz, drenaj kanalları açılmaz, kanalların bakım ve onarımı 
ihmal edilirse, su isıraf edilmiş olur, arazi çjorakla,şı:r ve 'netice itibariyle, sulamadan beklenen fay
da yerine zarar hâsıl e'dilir, Bu <gibi hallerin ön lenelbilmelsi üçün yetkili Bakanlıkça kullanma iz 
ninin kaldırılması, 'özel ımlülkiyet koınusu suların tesisleri ile birilikte kamulaştırılması yoluna gidil
mesi müeyyidiesi konjmuştur. 

Madde 56. (Sulama ücretleri : 
Suyun temini ve tevzii İçin gerek kaîmu kuruluşları gerekse gerçek ve tüzel kişiler tarafımdan 

bir yatırım yapılmakta ve (bu ıtesilisleırin üclalmesi ve bakımı için bir masraf ilhtiyar edilmeımekte-
dir. Yapılan bu yatıırıım ve masrafların geri ödenmesi üçün sddan faydalanan'laıridaın biır ücret alın
ması 'tabii olduğun'dan ımadde ile bu husus sağlanmış ve kullamianlardan alınacak sulama bedeliniin 
tesbiti esasları belirtilmiştir. 

Madde 57. Su tevzii eısasları : 
Istiyene istediği zamanda ve- istediği miktarda su verilmesi su idaresi bakımından mümkün 

olmadığı gibi, su tevziatının ayarlanmasında bitki münavebesi, yetiştirme tekniği, sulama meto
du, su ihtiyacı, tuzluluk kontrolü ve drenaj gibi faktörlerin de nazara alınması gerekmektedir. 
Bu hususlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak su tevzii ile ilgili esasların Tarım ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarınca birlikte düzenleneceği madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 58. Su sicili : 
Su kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması için bunların fizikî, kimye

vî, biyolojik özellikleri, verdisi gibi çeşitli karakterlerinin tesbit edilmesi ve emre hazır halde bu
lundurulması gerekmektedir. Bu işin yönetmelikte belirtilecek esas ve usullere göre yapılması hük
me bağlanmıştır. 

Madde 59. ıSu yolları geçit balda : 
Gerçek ve tüzel kişilere ait su yollarının (sulama ve drenaj kanallarının) geçtiği sahipli ara

ziden tam tazminat karşılığı geçit hakkı tanınması zorunluğu ve Devlete ait su yollarının geçtiği 
sahipli arazi üzerinde ise irtifak hakkı tesis edileceği veya kamulaştırma yoluna gidileceği mad
de ile hükme bağlanmıştır. 
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Madde 60. Su yollanılın niteliği : 
Madde ile su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını temin maksadiyle kanallarda vâ

ki olacak zayiatı asgariye indirmek ve geçtiği araziye zarar vermesini önlemek için gerçek ve tü
zel kişilere kanalları tekniğe uygun olarak yapmaları meselâ sızdırması fazla olan araziden ge
çen kanalların beton veya diğer materyalle kaplanması zorunluğu getirilmekte ve su yollarını 
belirtilen nitelikte yapmıyanların kullanma izinlerinin kaldırılacağı ve özel kaynakların kamulaş-
tırılacağı hükme bağlanmaktadır. 

BÖLÜM : VII 

ÇAYIR, MERA, OTLAK VE YAYLAK ARAZİLERİN KULLANILMA VE GELİŞTİRİLMESİ 

Madde 61. Tahsis ve faydalanma : 
Madde, Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylakların o yerlerden faydalanmakta olan çiftçi

lerin kendi aralarında kuracakları birlikler tüzel kişiliğine tahsis olunacağını hükme bağlamakta, 
bu tahsisten her çiftçinin yararlanabileceği fakat bu kimselerin ve bunların teşkil ettiği kuruluş
larının teker teker veya toptan olarak haklarını başkalarına devredemiyeeeği veya kiraya vere-
miyeceği belirtilmektedir. 

Bu suretle, köy veya belde tüzel kişiliğine eski usullere göre tahsis yolu kaldırılacak, faaliyet
lerini bu arazilerin değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaştırabilecek çiftçi kuruluşlarına tahsis 
yapılacak, bu kuruluşların sorumlu yönetim organları vasıtasiyle mevcut potansiyelin geliştiril
mesi, buraların verimli şekilde işletilmesi ve faydalılık derecesinin yükseltilmesi mümkün ola
caktır. 

Madde 62. Sicil kaydı tmbulınası : 
Devlete aidolup da intifa hakkı çiftçi kuruluşlarına bırakılan çayır, mera, otlak ve yaylakların 

genişliği, otlatma kapasitesi, sınırları ve genel durumu gibi özelliklerini tesbit etmek ve bunu ve
sikaya bağlamak amaciyle ve sosyal bir problem haline gelen mera ihtilâflarını önlemek üzere bu 
arazinin sicillerinin tutulması ve bu görevden Tarım, {Bakanlığının sorumlu olması hükme bağ
lanmıştır. 

Maddede, bu sicillerin tahsis konusu arazinin verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının tes-
bitinde ve sınır anlaşmazlıklarının halli sırasında esas alınacağı, yer almaktadır. 

Madde 63. Birlikte kullanma esasları : 
Maddenin birinci fıkrası, tahsis olunan meralarda, aşırı otlatmaya engel olmak üzere, otlatma 

gücünün üstünde hayvan otlatılamıyacağmı ve otların gelişmesine imkân vermek maksadiyle 
münavebeli bir otlatma yapılacağını âmirdir. 

İkinci fıkrada, çiftçi kuruluşuna dâhil her çiftçinin, hayvan varlığı ve katılma payı oranın
da hayvan otlatılabileceği, ot istihsal edilen çayır ve otlaklardan yine bu oranda hisse alacağı be
lirtilmektedir. Ayrıca, kuruluşa dâhil olup da otlatma veya ottan faydalanma hakkını kullanmı-
yanların bu haklarının çiftçi kuruluşu tarafından diğer üyelere devredilebileceği ve bu devir işi
nin yönetmeliğe göre yapılacağı hükümlendirilmektedir. 

Madde 64. Otlatma ve ottan faydalanma ücretleri : 
Madde ile, çiftçi kuruluşlarının tüzel kişiliğine tahsis edilen çayır, mera, otlak ve yaylaklarda 

hayvan otlatmak veya buralardan ot istihsal etmek için kuruluş üyesi çiftçilerin birim hayvan 
başına belli bir ücret ödemesi şart koşulmakta ve bu ücretin tesbit şekli, tahsili ve sarf yeri be
lirtilmektedir. 

Bu arazilere öteden beri gerekli yatırımlar yapılamamaktadır. Dünyanın hiçbir medeni ülkesin
de bugün, böyle bir tutum ve davranış görülmemektedir.* Geliştirme ve bakım yapılmadan arazi
den lâyıkiyle faydalanılamıyacağı gibi zamanla bu arazinin tabiî niteliklerini ve verim gücünü 
de kaybedeceği bir gerçektir. 

Bu arazilerin geliştirilmesi ve verimliliğinin korunması harcamalarının Devletçe karşılanma-
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sı imkânsız olduğu kadar yerinde de bulunma inaktadır. Bu itibarla, bahis konusu masrafların 
buralardan faydalananlara yüklenmesi, bunun için de ilgililerin faydalanma karşılığında belli 
bir ücret ödemesi yolu uygun bulunmuştur. Aslında, geliştirilen ve verimlilikleri artırılan bu 
araziden çiftçilerin ödiyeceklerinin kat kat üstünde menfaat sağlıyacakları muhakkaktır. 

Madde 65. Islah ve bakım : 
Bu madde; ıslaha muhtacolan çayır, mera, otlak ve yaylakların, projelere göre, tahsis yapılan 

tüzel kişiliklerce ıslah edileceğini ve ıslaha alınan yerlerde ıslah edilinceye kadar hayvan otlatıla-
mıyacağmı şart koşmaktadır. 

Üçüncü fıkra, ıslah edilecek kısımların projelerinin Tarım Bakanlığı tarafından yapılacağını 
veya yaptırılacağını ve bu iş için lüzumlu finansmanın ne suretle temin edileceğini belirtmek
tedir. 

Madde 66. Verimli işletme ile ilgili tedbirler : 
Çayır, mera>" otlak ve yaylaklardan en iyi bir şekilde fayda sağlamak maksadiyle Almanya, 

isviçre, Avusturya ve İtalya'nın Alp hayvancılığında alınanlara benzer tedbirlere, maddenin fık
ralarında, memleketimiz şartlarına uygun bir tarzda yer verilmiştir. Türkiye'de sadece yaylaların 
kapladığı saha ve buralarda beslenen hayvan sayısı bu memleketlerden çok daha fazla olduğu 
gibi potansiyelimiz de onlardan yüksektir. Doğu Anadolu, Toroslar ve Kuzey Anadolu yaylacılığı 
ıslah edildiği takdirde, şimdikinin birkaç misli hayvansal ürün elde edilmesi mümkün olacaktır. 

Madde 67. Yasaklar : 
Bu kanuna göre, mera, çayır, otlak ve yaylak olarak tesbit edilen arazinin diğer maksatlarla 

ve meselâ ziraat şekillerine ayırmak suretiyle kullanıl amıyacağı, aksi halde tahsisin kaldırılacağı, 
özel kişilere aidolanların ise bu takdirde kamulaştırılması yoluna gidileceğini, ancak teknik ve eko
nomik gelişmelere göre. Tarım Bakanlığının müsaadesi alınarak kullanma şeklinin zamanla değiş
tirilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 68. Orman içindeki çayır, mera, otlak ve yaylaklar : 
Bu madde, orman içinde olan Devlete ait çayır, mera otlak ve yaylakların idare ve geliştirilme

sinin de bu kanunla getirilen hükümlere göre yürütüleceğini belirtmektedir. 

Madde 69. Göçebe halindeki hayvancılığın düzenlenmesi : 
Uygulama alanlarında, şimdiye kadar toprağa bağlanamamış olmakla, geleneklere göre göçebe 

hayvancılığı yapan ve başlıca geçim kaynağının bu yoldan temin edenlerin; topraklandırılma veya 
başka sektörlerde iş edinmelerine kadar, belirli yerlerde Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylak 
tahsisi suretiyle bunların belli bir yerdeki araziye bağlanması daha' düzenli çalışır - kazanır hale 
getirilmesi esas alınmakta, 

Bunlardan istekli olanların, imkânlara göre, ara zi edindirme ve mesken kredileri ve diğer Devlet 
yardımlarından öncelikle faydalandırılması suretiyle yerleştirilmeleri öngörülmekte ve madde 
buna göre tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Yerleşmiş çiftçilerin hayvanlariyle birlikte yazın yaylalara çıkmaları, tabiatiyle, göçebelik sayıl
mamaktadır. 

Madde 70. Yönetmelik : 
Bu bölümde; Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylakların idaresi ve bunlardan faydalanma 

imkânlarının geliştirilmesi ile ilgili temel hükümler getirilmiş ve bugüne kadar var olan önemli bir 
mevzuat boşluğunun doldurulmasına çalışılmıştır. Ancak, maddelerde yer alan temel hükümlere 
müteferri esaslar için bir yönetmelik çıkarılması da zaruri bulunmuştur. Bu madde, bu hükmü 
getirmektedir. 
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BÖLÜM : VIII 

ORMANLA İLGlLt HÜKÜMLER 

Madde 71. Ormanlarla ilgili tedbirler : 
Madde ile, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, uygulama alanlarında: 
Yeni orman tesisi ve mevcutların geliştirilmesi için teknik yardım yapılması ve kredi sağlan

ması, ormanların modern silvikültür esaslarına göre idaresiyle buralardan, devamlı olarak en 
yüksek verimin alınması, ormanların erezyonu ve sel baskınlarını önleme, su rejimini düzenleme 
bakımından yaptıkları tesirlerin artırılması, orman envanter çalışmalarının geliştirilmesi, işlet-

. me plânlarının periyodik olarak incelenip gerekli tadillerin yapılması, ormanla ilgili araştırmaların 
geliştirilmesi ve uygulamaların araştırma sonuçlarına dayatılması, yeterli fidanlıkların tesisi; gibi 
tedbirlerin öncelikle ele alınmasından Tarım Bakanlığının sorumlu olacağı hükmü getirilmekte
dir. 

Madde 72. Özel orman tesisi ve yardımlar : 
Bu madde ile, su toplama havzalarında, bu kanuna göre orman arazisi olarak ayrılacak arazi

den, gerek özel mülk konusu olnlar ve gerekse Devlete aidolup da Devlet ormanları dışında bu
lunanların gerçek veya tüzel kişilere tahsis edileceklerin, buraların malikleri veya tahsis sahiple
ri tarafından orman haline getirilmesi için bunlara bedelsiz olarak tohum ve fidan ile en az 25 yıl 
vadeli kredi verileceği, teknik yardımlar yapılacağı, bu kredilerin faizleriyle yeniden kurulan or
manların bakım ve muhafaza masraflarının, sigorta primlerinin özel fondan karşılanacağı, ağaçlan
dırılan arazi sahiplerinin 50 yıl için bu sahaya ait Arazi Vergisinden muaf tutulacağı, 

Kendilerine tahsis edilen araziyi 5 yıl sonunda orman haline getirenlere bu arazinin bedelsiz 
olarak temlik edileceği ve ormanın devamlılığının sağlanacağı, hükümleri getirilmektedir. 

Bu tedbirlerle aslında orman olması gerekli topraklarımızın biran önce, orman haline getiril
mesi ve böyle ormanların hususi orman hükümlerine tabi olması sağlanmış olacaktır. 

Madde 73. Orman köylüleriyle işbirliği : 
Bu madde ile, orman içinde yerleşmiş bulunan köylülerin kalkmdırılmaları için, her aileden en 

az bir kişiye devamlı iş temini prensibolarak kabul edilmiş, bu maksatla, orman amenajman plân
larının hazırlanmasında bu köylerdeki aile sayılarının göz önünde bulundurulması, köylüleree, 
kendi aralarında, bu kanundaki esaslara göre, köy orman kooperatifleri kurulması ve bunların ku
ruluşlarının Orman Bakanlığınca, kredi verilmek ve teknik yardım yapılmak surötiyle, desteklen
mesi, ormanlarda yaptırılacak kesme, taşıma, istif ve benzeri işlerin sadece bu kooperatiflerce veya 
üyelerine yaptırılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 74. Orman ürünlerinin değerlendirilmesi : 
Madde, ormanlardan elde edilecek odun hammaddesi ile tali ürünlerin iç ve dış pazarlarda lâ-

yıkı üzere değerlendirilmesi maksadı ile, orman sanayii plânlarına göre, köy orman kooperatifleri 
tarafından gerekli endüstri tesislerinin meydana getirilmesinin teşvik edileceğini belirtmektedir. 

Madde 75. Kredi temini ve yardımlar : 
Madde ile, köy orman kooperatiflerine yapacakları işler için lüzumlu âlet, makina ve vasıtala

rı temin için özel fondan uzun vadeli kredi verilmesi, bu maksatla, 195 nci madde ile yürürlükten 
kaldırılan kanun ve maddeler hükümleriyle orman mallarından alman hisselerin doğrudan or
man köylerinin kalkındırılması ve köy orman kooperatiflerinin makina ve vasıtalarla teçhizine sarf 
edilmesini temin için madde ile özel fona kaynak sağlanması öngörülmüştür. Bu suretle, ormandan 
sağlanan gelir ormanların geliştirilmesine harcanmış olacaktır. 

Ayrıca, geçimleri genellikle ormana bağlı köylülerin ara ziraati yapmaları maksadiyle, tedbir
ler alınacağı, bunların el sanatları öğrenmeleri için lüzumlu âlet ve makina ve malzemenin te
mininde kolaylık sağlanacağı, 
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Bu köylülerin kredi kuruluşlarından belli işler için kredi almalarında, Orman Bakanlığınca 
teminait verileceği hükümleri getirilmektedir. 

BÖLÜM : IX 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIĞI^ DÜZENLENMESİ 

(Madde 76. Kiracılık ve ortakçılık sözleşmeleri : 
Tarımda kiracılık ve ortakçılık suretiyle işletmede mal sahibi ile kiracı veya ortakçı arasında 

şimdiye kadar sözlü olarak ve daha çok gelenek ve göreneklere göre yapılan anlaşmaların bun
dan sonra yazılı sözleşmelerle olacağı, 

Yazılı sözleşmeye dayanmıyan (sözlü) kiracılık ve ortakçılık anlaşmalarından doğacak ihti
lâfların, Tarım Bakanlığınca hazırlanmış örneklere (tip sözleşmelere) göre yapılmış örnek söz
leşmeler esas alınarak halledileceği, 

Madde ile hükme bağlanmıştır. 
Terimlerin anlamı maddesindeki ifadeyle, memleketimizdeki yarıcılık, ortakçılık, marabacılık 

gibi deyimlerin ortakçılık terimi ile telif edilmiş olması muvacehesinde, kanunda bunların hepsi 
yerine sadece ortakçı kelimesine yer verilmiştir. 

Yazılı sözleşmeler, bâzı mahzurlarına rağmen, işin selâmeti bakımından zorunlu görülmektedir. 
Tarım Bakanlığınca hazırlanacak tip sözleşmeler bu işlemi kolaylaştıracak ve sözleşmelerin düzen
lenmesinde yeknesaklık sağlıyacaktır. 

Madde 77. Kiraya veya ortağa verilecek arazi büyüklüğü : 
Madde; işletme bütünlüğünün korunması, kiracı ve ortakçılara yeteri kadar gelir sağlanması 

maksadiyle işletmelerin veya bunlara ait arazilerin kiraya veya ortağa verilmesinde bâzı sınırla
yıcı hükümler getirmektedir. 

Şöyle ki| : 
Küçük veya yeter gelirli tarım işletmelerinin kiraya veya ortağa verilmesi halinde, bunların 

bütün olarak ve ancak bir çiftçiye verilebileceği hükme bağlanmaktadır. 
Orta ve büyük tarım işletmelerinin veya bunlara ait arazinin birden fazla çiftçiye kiraya ve

ya ortağa verilmesinde, her kiarcı veya ortağın yeter gelir sağlıyabilmesi öngörülmüştür. Diğer 
taraftan, bir şahsa ait işletme veya işletmelerin büyüklükleri ne olursa olsun, birden fazla kim
seye ayrı ayrı kiraya veya ortağa verilmesi halinde, kiracı veya ortakçı sayısının 10 dan fazla 
olmıyaeağı hükme bağlanmıştır. Gaye, orta ve büyük işletmelerin mümkün olduğu kadar fazla da
ğılmamalarını ve bir köy veya bir çevre çiftçilerinin mal sahiplerinin nüfuzu altına girmemesini 
sağlamaktır. 

Ayrıca, baı bükümlerin uygulanması önplânda mal sahibinim ellinde olduğumdan bu hüküm
lere uyufaam'asıiflidaın imali saihiilbi 'sorumlu tutulmuştur. 

Madde 78. Mal sahibinin vecibeleri: 
Madde, kiracılık ve ortakçılık şeklindeki işletmelerde kiracı veya ortakçı haklarının ve ka

mu yararının korunıması ile ilgili olarak mal sahibinin vecibelerini belirtmektedir. 
Bunların başında; mal sahibinin kiracı veya ortakçısına bırakltığı kira konusuna, onun söz

leşme süresince tasarruf ile bundan faydalanmasını taahhüdetmesi gelımelklteıdir. Mal sahibinin; 
alacağı kira bedeline veya ortaklık hissesine karşılık, .kira konusu taşınır taşınımaz malları, kul
lanma ve onlardan üretimde faydalanma için, kiracı veya ortaıkçıya teslim eltımesi ve sözleşme 
süresince anlaşmaya göre, bunun devam •ettirilmesi tabiî bulunmaktadır. Bundan sıonra, mal 
sahibinin, sözleşmeyi süresinden daha önce telktataflı sona erdiremiyeceği, süre sonunda işlet
meyi, eski kiracı veya ortakçısı talip iken, aynı şartlarla başkasına kiraya veya ortağa vere-
miyeeeği hükme bağlanmıştır. Bununla 'beraber, mal sahibinin ıslözleşıme sonumda işletmeyi biz
zat veya furuu vasıtasiyle işletmek istemesi halinde sözleşme süresinin son gününden 6 ay önce 
yazılı olarak kiracı veya ortakçısına bunu bildirmesi şartiyle, bu isteğinin yerine getirilmesine 
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imkân verilmiştir. Bu ihbar süresi, kiracı veya ortakçının kendisine başka iş bulmam bakımlın
dan yeterli görülmektedir. Aslında sözleşmelerin son buluş tarihi hasaıt sonlarına göre tesbit 
edilecektir. 

Diğer taraftan; mal sahibi, sözleşme süresi sonunda kira veya ortağa venme şartlarını her 
hangi bir sebeple değiştirmek isitediği takdirde, yeni şarltları 6 ay 'önceden yazılı olarak kıracı 
veya .ortakçıya bildireceği, bunların bu şartları kabul etmesi halimde başlkalariyle kira veya or
takçılık anlaşmam yapamıyacağı hümkü getirilmektedir. Bu şartların 'kabul edilmesi mümkün 
olan nitelikte olması, başkasiyle anlaşmasında bu santiara göre hareket ötmek zorunda bulun
ması tabiîdir. Aksi halde, kıracı veya ortakçısını değiştirmek için sebep yarattığı, anlaşılır ki, 
bu da maddenin ruhuna aykırı bir davranışı ifade eder. 

Ortağa veya kiraya veılta. araıziniin bu kamıundafci (esaslarıma göne variımilii lişlertüOimiesli vecibesin
den ma!l sahibi sorumlu ftuitulmuştur. Sözleşmelerde yer alacak verimli işletme zorumüıuğuna kfimacı 
veya artalkçıllaımm uymaımıaflları hallinde mal sahibimin keyfiiyıeti ilgili makamlara tesbâit ettirmek su
retiyle sözlaşmıeıniim keskini üisrtlityıefbıiıhmieısli, elbette konıdHsütaie bir halk olarak 'tmnnıaealkttar. 

Madde 79. Mail sahibi için yasaklar : 
M'aıdde, mıaÜ sahibimin söJ'eşmıeye koymak suretiyle veya koymadan, kiracı veya ortakçıdan isfteye-

ımiyeceği hususları açıkça belrttmektedir. 

Madde 80. Kiracı ve ortakçımın vecizler i : 
Madde jflje de kiracı ve ortakçımı/n yüfcümMllükl^rıi belrtiıknektediır . 
Kiracıflıar, kilra konuısumu işletmek, ortakçılar ise kira konusunu işletmeye iş'tiralkla (imal sahibi 

ile birlikte inletmeye) yükümlüdürler. Madde, ister .arazi parçası olsun ilstter föüm işletene, kiraca ve 
oralkçılaır, bu işi sözleşme suflesinde, bu kaınuinıda ve sözleşmede bedarltiHen esaısl!aır dairesiinide yapmafc-
la mükellef tuitimaktadır. Yani, kira veya ortakçılık konusu olan işletime veya arazinin kiracı veya or
takçı ıtarafındam bu kanundaki esaslar görie, verimli ^olarak işletikmesli, ilşjlestilmie sırasında .sözleşmede 
belirtilen bakım, korunma, geliştirilmeler ve diğer hükümlere uyulma zoruımlulküıarıaıı hükme bağ-
lamalkttaldı/r. 

Tarımda kira veya ortakçılık konuları, üretim ünitesi (İşletme veya bunun unsurları olmakla, bunla
rın sö'Zİeşmıeniiin hitamımda mal sabiilbime üreltilme elverişli şekillide teslim edlifljmiesi, tahrip değil bilâ
kis geliştirilmeye tabii ıtutullmuş butonamaısı gOTeküdir. bu bakamdan, kiracı ve ortakçıların bu mükelle-
fiiiyetlefli söyleşmelerde teferruatlı bir sekilide yer aümıalıdiir. 

Mjaıddlenıiın İkindi bemdiınde, mal sahibinin nızaısı olmıadaın kiracımın, kiıra konuşumu kısmıe veya ta-
ımaımo başkasına devredemliıyeceği, oritafcçıınm da ortaklık konusunu başkasına bırakamayacağı yazı-
İfljdır. Bıu .suretle, kiracunam kiracısı veya o1 hakçası» ortakçıının da kiracı veya ortakçısı oümayacağı 
ifiadie edilmiş buluaıımıaktaidır. 

Madde 81. Kiracı Veya ortakçı tarafından yapılacak tesis ve alınacak tedbirler : 
Madde; kiracı ve ortakçıların sözleşmede belirtilen esaslar dalirfesindıe işletmede gerekli tesisleri 

yapabilmeleri ve işletme ile ilgli geliştirme tedbirleri alabilmeleri hükmünü 'getirmektedir. İşleftmenim 
geliştirilmesi ile ilgili ıbu türlü yatırımların gerçeklaştirilnıesi ıtariımılmızım geleceği Ibalkımunıdan çok 
önemlidir. Bunlar, anlaşmaya göre yapılacağımdan, masraflar ve sağladıkları gelir artışları Mbariylıe, 
tarafların hisselerinle düşecefclerlin belirÖmesl esaslariyle kiracılık ve ortakçılığım soma ermesi ha
limde, bu tesis ve tedbirlerle ilgili olarak nasıl hesaplaşılaoaığımın sözleşmede tefıemuıaltıiyle beilir-
tiilmeai .gerekli görülmüştür. 

Madde 82. Kiracı veya 'ortakçının şuf'a hakkı : 
Mal sahllbimün arazisini sözleşme sünesi içinde saıtmıak isitenmesi hialllilnlde, orltakçı veya kirtaçısımım; 

buradaki çiftçilik şartlarını yakındam, bilmesi, burada yerleşmiş ve iş tujtmuş olması gibi sebepler
le, alıcı olarak tercih edilmesi gerekli görülmüş ve madde buma göre yazıflmuştır. 
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Madde 83. Tarafların değişmesi : 
Madde, tarafların değişmesi halleriyle bu hailende yapılacak işlemleri oldukça açık bir şekilde 

ifade eltmektedir. Normal şartlarda önemli bir değişiklik vâki olmadıkça anlaşma devam etmeli, 
yani kurulu üretim ve çalışma düzeni bozulmama Mır . 

Gelecek maddelere göre, aslında, gerek kiracılıkta ve gerekse ortakçılıkta sözleşmenin; uza
tılması, yenilenmesi, sona ermesi veya fesih şartları sözleşmede yer alacaktır. Eğer, tarafların 
değişmesi hallerinde sözleşmede yapılacak işlemlerle ilgili açık ve kesin hükümler mevcut değil
se, madde, bu halde tarafların, mirasçılarının veya kanuni temsilcilerinin yeni duruma göre kar
şılıklı olarak görüşüp serbestçe karara varmaları yolunu göstermektedir. Gerçekte, yetkili taraf
lar karşılıklı olarak sözleşmeyi serbestçe tanzim etme yetkilerine sahibolduklarına göre her zaman 
için bunu aynı tarzda tâdil, uzatma veya feshe yetkilidirler^ Yeni hal üzerine vâki olacak gö
rüşmede taraflar hak ve vecibelerini serbest iradeleriyle belirtir ve karara varırlar. Anlaşmazlık 
hali için gelecek maddelerde hüküm bulunduğundan burada tekrarına lüzum, görülmemektedir. 

Madde 84. Kira bedeli, ödeme şeMi ve süre : 
Madde; kira bedeli, bunun ödenmesi ve kira süresi ile ilgili hükümleri belirtmektedir. 
Maddenin birinci fıkrasında, tarım işletmesine ait taşınmaz malların veya sadece arazinin ki

raya verilmesinde, mal sahibinin !bahis konusu taşınmaz malların bu kanuna göre belirtilecek ger
çek karşılığının % 10 dan yüksek bir kira bedeli istemiyeceğirii, mal sahibinin taşınmaz mal
lardan başka âlet, makina ve benzeri üretim araçlarını da vermesi halinde, bunların kira be
dellerinin ayrıca sözleşmede yer almaları gerektiğini göstermektedir. 

(Bu kanuna göre tesbit edilecek arazi gerçek karşılığının arazinin belirtilecek potansiyel fay
dalanma derecesi olarak 'kabul edilmesi dolayısiyle gerçek karşılığının en yüksek kira haddi için 
kıstas alınması uygun görülmüştür. 

Maddenin ikinci bendinde, kiranın ödeme şekil ve zamanının sözleşmede yer alacağı belirtil
miş, son fıkrasında da kira süresi için, münavebeli ziraıaıtte düşünülerek eın az 4 yıllık müddet 
kaJbul olunmuştur. Daha kısa sürelerin, sömürüye, kap - kaç ziraate yol açabileceği, geliştirmelere 
imjkân vermiyeceği düşünülmüştür. 

Bâzı Batılı ülkelerde asgari kira süresi çok u zun olarak tesbit olunmuştur. Meselâ, Federal Al
manya'nın 1952 tarihli Kiralama Kanununda işletmeler için 18 yıl, parça araziler için 9 yıl uzun 
kira süresi öngörülmüştür. 

Ayrıca, kira süresinin sona erme zamanı ile yetiştirilen başmahsulün son hasadı arasında ilişki 
kurulmuştur. 

Madde 85. Ortakçılıkta pay ve süre : 
Madde, ortakçılıkta tarafların mükellefiyetlerinin ve hasılattan alacakları paylarının sözleş

mede belirtileceğini ifade etmektedir. Bu konularda yabancı ülkelerde değişik esaslar kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bizde mahallî örf ve âdetlere, işli etme şartlarına, sosyal durum ve karşı 
lıklı iştirak ölçülerine göre tarafların katkıda bulunmaları ve hasılattan alacakları paylan da 
bunlara göre kararlaştırarak sözleşmede tesbit etmeleri en doğru yol olarak görülmüştür. 

Bununla birlikte, mal sahibinin alacağı payın tavan ve tabanının belirtilmesinde fayda mülâ
haza edilmiştir. Taraflar, katkılarına göre bu arada bir anlaşmaya varacaklardır.. 

Ortakçılık süresi, zorlayıcı şartlara göre en az üç yıl olarak tesbit edilmiştir. Normal hallerde 
3 yıldan az süreli bir ortakçılık işletmesinin türlü mahzurları olacağı düşünülmüştür. 

Madde 86. Sözleşmelerin düzenlenmesi : 
Madde, kiracılık ve ortakçılık sözleşmelerinin Tarım Bakanlığınca hazırlanmış tip sözleşmele

re göre, basılı örneklere uygun oilarak mal sahibi ile kiracı veya ortakçı arasında en az 3 er 
nüsha olarak düzenleneceğini belirtmektedir. Düzenlenen . sözleşmelerin, bu kanunun esaslarına 
uygun olup olmadığının incelenmesi ve ona göre onaylanması mahallî ziraat odasına bırakılmış, 
oda oilmıyan yerlerde bu görevin tarım teşkilâtınca yapılması uygun görülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 105 — 

Memleketimizde bu tetkik ve tasdik işlemine türlü bakımlardan zaruret bulunmaktadır. Bu 
işin muhtarlara veya noterlere yaptırılması doğru bulunmamıştır. Ayrıca bu . sözleşmelerin bir 
kopyasının tasdik merciinde alıkonulması uygulamaların selâmeti bakımından lüzumlu görülmüş
tür. 

Madde 87. Kira sözleşmelerinde yer alacak hususlar : 
Madde, Kiracılık sözleşmelerinde basılıca hangi hususların yer alacağını göstermektedir. Ta

rafların ayrıca özel şartlarını da koydurmaları mümkündür. 

Madde 88. Ortakçılık sıMeşmekri : 
Madde, ortakçılık sözleşmelerinde yer alması gereken hususları belirtmektedir. Yine tarafların 

koyduracakları özel şartların da sözleşmede yer alması yoluna gidilebilir. 

Madde 89. Anlaşmazların halli : 
Madde, kiracılık veya ortakçılıkta taraflar arasında anlaşmazlık çıkması halinde nasıl hare

ket edileceğini belirten usul hükümlerini açıkça göstermektedir. 

Madde 90. Devlete ait arazi : 
Bu madde, Hazineye ait ziraate uygun olan arazinin mevcut mevzuata göre kiraya verilmesinde 

bu kanunda belirtilen esaslara uyulacağı, belirtilmekte bu suretle bu arazilerin zamanında terk 
edilmesi, verimli bir şekilde kullanılması ve topraklandırma maksadiyle çiftçiye verilinceye kadar 
arazinin boş kalmaması sağlanmakta ve kira bedellerinin bu kanunla kurulan özel fona aktarıla
cağı hükmünü getirmektedir. 

BÖLÜM : X 

ÇİFTÇİNİN TEŞKİLÂTLANMASI 

Madde 91. Teşkilâtlanmayı teşvik : 
Madde ile, çiftçilerin üretim maddesi temini, elde ettikleri ürünün işlenmesi ve pazarlanması, 

toprak ve su kaynaklarının, orman, çayır, meraların geliştirilmesi ve işletilmesi, tarımla ilgili tesis
ler kurulması, kredi ihtiyaçlarının karşılanması, tasarruflarının değerlendirilmesi gibi maksatlar 
için kooperatif veya birlikler kurmalarının ve mevcutların geliştirilmesinin başta Tarım, Sanayi 
Ve Ticaret bakanlıkları olmak üzere ilgili bakanlıklarca destekleneceği ve teşvik edileceği hükmü 
getirilmektedir. 

Madde Anayasanın, özellikle 51 ve 52 nci maddelerinin paralelindedir. 

Madde 92.. Tarım kooperatifleri : 
Bu madde ile kooperatiflerin; bir köy veya birkaç köyü içine alan belli bir çevrede kurulabi

leceği, üyelik şartını haiz her çiftçinin buna katılabileceği ve üyeleri tarafından idare ve kontrol 
edileceği ve metinde açıkça belirtilen nitelik ve özel hukuk tüzel kişiliğini haiz olacağı hükmü 
getirilmektedir. 

Madde 93. Kooperatiflerin hizmet alanları : 
Maddede, belirli bir çevredeki çiftçilerin kuracakları kooperatiflerin ne gibi hizmetleri yapacağı 

açık olarak belirtilmektedir. 

Madde 94. Kooperatiflerin kurulma şart lan ve ortakçılık : 
Muayyen bir alanda ayni amaçla birden fazla kooperatif kurulması, güçlerin dağılmasına ve 

çiftçiler arasında gruplaşmalar olması vesile olacağından, madde ile bir alanda ayni amaçla bir
den fazla kooperatif kurulması menedilmekte ve güc birliğini temin bakımından bir kooperatifin 
birden fazla gayeli olması da öngörülmektedir. Kooperatiflerin kurulabilmesi için kurucuların 
anasözleşmeyi imzalaması ve bunun Tarum Bakanlığınca onaylanması esas alınmıştır. Kooperatif
lerin birleşerek bölgesel ve millî seviyede kuruluşlar meydana getirebilecekleri, kooperatiflerin 
amaçlarına uygun diğer kooperatiflerle ve özel ve kamu kuruluşları ile ortaklıklar kurabilecekleri 
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kabul edilmektedir. Kooperatiflerin ekonomik bir güc olabilmesi için en az 20 üyesinin olması zo
runlu görülmüştür. Bütün bunlardan gaye kooperatiflerin ortaklarına daha süratli, ucuz, kaliteli 
hizmet ve madde sağlamalarını temin etmektir. 

Madde 95. Anasözleşmede belirtilecek hususlar : 
Madde kooperatiflerin kuruluşlarının ikmal edilebilmesi için anasözleşmede belirtilecek husus

lar tadadedilmiştir. 

Madde 96. Kooperatiflerin sermayeleri : 
Madde ile kooperatiflerin sermayelerinin üyelere yük olmadan teşekkül ettirilmesi esası kabul 

edilmiş, kooperatif sermayelerinin ve katılma paylarının teminat altına alınmasını sağlıyaeak hü
kümler getirilmiştir. Bu maksatla ortakların katılma paylarının her hangi bir borçtan dolayı hac-
zedilemiyeceği, bankasına satılamayacağı ve devredilemiyeceği madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 97. Kooperatif sandıkları ve kooperatifler bankası : 
Madde, kooperatif sandıkları ve kooperatifler bankasının kuruluş nedenleri ilo bunların ser

mayelerinin ne suretle temin edileceği açıklanmıştır. Kooperatif bankasının kuvvetli bir varlık 
olarak kurulabilmesi için bunlara kamu kuruluşları ile ilgili özel hukuk tüzel kişilerinin ortak ola
bilmeleri uygun bulunmuş ancak inisiyatifin çiftçilerde olmasını sağlamak bakımından kamu ve 
özel hukuk tüzel kişilerinin iştirakleri toplamının banka sermayesinin % 49 unu geçemiyeceği hük
me bağlanmıştır. 

Kooperatif bankalarının kuruluşu ve işleyişlerini özel bir kanunla belirtileceği esas alınmıştır. 

Madde 98. Kooperatiflerde üyelik şartı : 
Bu madde, bir kooperatife üye olabilmek için o kooperatifin faaliyet çevresine giren mahalde çift

çilik yapmayı şart koşmaktadır. Ortakçı ve kiracılar da çiftçi olduklarından kooperatife girebile
ceklerdir. Maddenin ikinci fıkrası, kimlerin tarım faaliyetleri ile ilgili olmasına rağmen kooperatife 
üye olamıyacaklarını belirtmektedir. Münferit kimselerin kooperatiflere hâkim olmalarını önle
mek için bir üyenin ancak kooperatif sermayesinin % 5 i kadar hisseye sahibolacağı kabul edil
mektedir. 

Madde 99. Türk Ticaret ve kooperatifler kanunlarının uygulanması : 
Bu kanunda kendine mahsus özellikleri olan tarım kooperatiflerinin kurulmaları, çalışma esasları 

ve benzeri hükümler, genel hatlariyle belirtilmiş olmakla, müteferri hükümler bakımından Türk 
Ticaret Kanunu ile Kooperatifler Kanunlarına müracaat olunacağı maddede açıklanmaktadır. 

Madde 100. Tanm birlikleri : 
Kooperatifler, çiftçiye üretim maddesi temini, tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlendiril

mesi gibi ticari bir faaliyet niteliği göstermesine mukabil, Tarım birlikleri; bir alan üzerinde top
rak muhafaza, zirai sulama., toprak ıslahı, drenej, mera ıslahı gibi tarımsal yatırımları yapmak, bu 
maksatla tesis kurmak ve bunları işletmek için çiftçilerin, birlikte çalışmaları için teşkil edilmek
tedirler. Bu madde, aynı çevredeki çiftçilerin kamu tüzel kişiliğini haiz Tarım birlikleri kura
bilme imkânlarını getirmektedir. 

Madde 101. Birliklerin kuruluşu : 
Belli bir alanda tarım birliklerinin kurulabilmesi için 7 çiftçinin ilgili kamu kuruluşuna yazılı 

müracaatı, yatırımın cinsine göre ilgili kamu kuruluşu tarafından bir proje hazırlanması ve çift
çilerin bir anasözleşnie yapmaları şart koşulmaktadır. İlgili kamu kuruluşundan kasıt birliğin 
faaliyet konusu ile ilgili bulunan dairedir. Meselâ mera birliklerinin projesi ziraat işleri, toprak 
muhafaza ve ıslah birliklerinin projesi Topraksu orman ıslah birliklerinin projesi de Orman Ba
kanlığı tarafından tanzim edilecek veya tasdik olunacaktır. 

Maddede; birliklerin üye sayısının 20 den az olamıyacağı, alt yapı geliştirilmeleri maksadiyle 
kurulacak birlikleri faaliyet alanında arazi mutasarrıfı olan çiftçilerin kaydolma zorunluluğu, pro-
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jenin selâmetle yürütülebilmesi için üye olmıyan ilgililerin kayıtlarının yönetim kurulunca re'sen 
yapılacağı gibi hükümler yer almaktadır. 

Madde 102. Birlik organları : 
Madde, Tarım birliklerinin organlarının, genel kurulla ve yönetim kurulundan ibaret olduğunu 

ve bunların kuruluş, görev ve çalışma tarzlarının yönetmelikle belli edileceği hükmünü getirmek
tedir. 

Madde 103. Birliğin gelirleri : 
Tarım birliklerimin yatırım, işletme ve bakım için lüzumlu olan gelirleri için gerekli olan gelir 

kaynakları maddede tadat edilmekte ve üyelerinin katılma paylarının faydalanma oranında ola
cağı esası getirilmektedir. Katılma payları bu esasa göre yönetim kurulu tarafından tesbit edile
cek fakat, üyeler buna haklı itirazda bulunabileceklerdir. 

Madde 104. Bütçe ve harcama usulleri : 
Madde, Tarım birliklerinin bütçesinin genel kurulun tasvibi alınmak suretiyle yönetim kurulu 

tarafından hazırlanacağını ve birliğin bağlı olduğu valilikçe onaylandıktan sonra uygulanacağı
nı hükme bağlamakta ve muamele ile harcamaların 1050 ve 2490 sayılı Kanuna tabi olmadan Maliye 
ve Tarım bakanlıklarının hazırlıyacağı esaslara göre yapılacağını belirtmektedir. 

Madde 105. Birliklerin malları ve alacakları : 
Tarım birlikleri kamu tüzel kişiliği niteliğinde olduğu, yatırımları bir toplumu ilgilendirdiği ve 

memleketin tabiî kaynaklarının geliştirilmesi maksadı ile faaliyet gösterdiği için malları ve değerleri 
Devlet malları gibi telâkki edilmekte ve bunlara karşı işlenecek suçların da ona göre cezalandırıl
maları kabul olunmaktadır. 

Üyelerin birliğe olan borçlarının zamanında ödenmesini garantiliyecek hükümlere ikinci bentte 
yer verilmektedir. 

Madde 106. Yardımlar : 
Madde, tarım kooperatifleri ve birliklerinin kurulmasını sağlamak ve çiftçiyi teşvik etmek için 

bunlara kuruluş ve işleyişleri için kredi verilmesinde ve Devlet yardımları yapılmasında öncelik 
tanınacağına dair hüküm getirmekte, gereğinde Devletin bunlarla maksada uygun ortaklık kura
cağını ve dış yardımlardan faydalandırılacağım belirtmektedir. 

Madde 107. Gözetim ve denetim : 
Tarım kooperatiflerinin faaliyetleri tarımla ya'kînıen ilgili oiMuğundam ve birer çiftçi kuruluşu 

özelliği taşıdığından kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığı ve yapılan Devlet yar
dımlarının yerinde harcanıp harcanmadığının tesbit'i Tarım Bakanlığının sorumluluğuna bırakılmış
tır. Tarım birlikleri de Tarım Bakanlığı tarafından denetlenecek ve teftiş edilecektir. 

BÖLÜM : XI 

TARIM ARA0tS(İiNİN VERİMLİ OLARAK İŞLETİLMESİ VE KAMULAŞTIRMA 

Madde 108. Arazinin verimli olarak işletilmesi : 
Bu kamumun en başta gelen gayesi, Anayasanın 37 inci maddesinde yer alan yurt topraklarınım 

verimli olarak işlletaflımeısi hükmümü gerçekleştirmektir. Miadde bu esası getirdikten başka tanım 
arazisinin verimli olarak işletilmesi için gerekli yarıdıımilarm yapıilımiası ve tedjbârlerin allanması gö
revini Tıarım Bakanlığıma verim ektedir. Diğer taraftan, bu esasa @öre vıeriiımli olarak işletilen ara
zimin kaımullastınlıamiıyacağı hükme bağilanımıaktadıır. 

Arazilinin verimli oliaralk işletilip işiletilmediğinin tesıbiltine ait esaslar bir tüzükle be l i .edilecektir. 

Madde 109. Kısmen kamulaştırma : 
'Bu rnadıde, tarım arazisinin hangi hallerde kısmen kaımulıaışitırıllaeağımı hükümlere bağlamakta

dır. Maddeye göre, uygulaıma alanlarımda özel ımülk konusu olaaı arazimin verimli olarak işletil-
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mediği tesbit edilince ıkıeyfiiyetin araai sahibine bildirileceği, tebliğ tarihinden itibaren verilen üç 
yıllık sürenin sonunda, arazinin verimli olarak işletilmeye devamı halinde, arazinin sahibine, böl
geye ait yeter gelirli işletme tiplerinden birisi için (belirtilmiş, yeter miktar ve nitelikte arazi bıra
kılacağı ve geri kalanının topraksız veya yeteır 'toprağa sabihoılnııyam çiftçilere verilmek üzere 
kıamulaştınlacağı esasları getiriimekıtedir. 

Madde 'aslında Anayasamızın âmir hükmünün uygulanma farzını belirltınekte, gerekli Devlet ya.r-
dıımlarıııa ve verilen mühlete rağmen tarım arazisini verimli istetme yoluna gitmliyenlerin elinden 
alınacak bir kısım arazinin verimli işletilmek üzere ehline verileceğini ifade etmektedir. 

Bu gibi hallerde, yeter .gelirli işletme tipleri için tesbit edilen anaıziden daha küçüklerinin ka
mulaştırılması yoluna, -türlü sebeplerle gidilmemektedir. 

Madde 110. Tamamen kamulaştırılacak arazi : 
Madde, uygulama alanlarında tamamen kamulaştırılacak tarım arazilerini fılkra fıkra belirtmek

tedir. 
Maddenin; 
a) fıkrası, iki yı!l üst üste işletilmiyen veya boış bırakılan özel mülk konusu arazilerin tesbit 

edilmesi halinde sahiplerine tebligatla bir yıllık mühlet verileceği, imlkânısızlıik içinde bulunursa, 
imkân sağlanacağı, buna rağmen yine işleıtillmeımeye veya boş. tutulmaya devam olunması halinde 
bu arazilerin tümünün kamaılaştırılacağı hükmünü getirmelktedir. Arazinin verimli işletilmesi esas 
olmasına rağmen arazinin özürsüz boş bırakılmasına hiçıbiir suretle cevaz verilmemesi gereklidir. 

Maddenin (ıb) ve (e) fılkraları açıktır. 
ç) Fıkrası; tasarının uygulama esaslarına aykırı davranışların bir müeyyidesi olarak geti-

rilmıelktedir. Yani arazi kullanma şekillerine göre hangi tarz kullanılmaya tefrik edilmişse ona 
göre kullanılmak zorundadır. Aksi halde, mevcut şartlara aykırı davranışlarla sebepsiz yere, mera
nın tarla hailine veya ormanın mera haline getirilmesi gibi haller uygum bulunmamakta ve o arazi 
verimli işletilmiyor sayılarak kamulaştırılacağı hükme bağlanmaktadır. 

d) Fıkrası; düzenllemıe alanlarındaki küçük parçalar halindeki arazilerin çiftçilere 44 ncü 
maddedeki esasilara göre intikal ettirilememesi halinde bu arazilerin kamulaştırılması yoluna gi
dilmesi hükmünü geltirmeflatedir. 

Madde 111. Yabancılara ait arazinin kaınulaştırılaJbileoeğı : 
Yürürlükteki 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesi, Türtkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bu-

lunmıyan gerçek kişilerle tüzel kişiliği haiz ceımiyeıt ve şirketlerin köylerde arazi ve emlâk edin
melerini imeneltmektedir. Madde ile, bu türlü şahıslarla dernek ve şirketlerin köy sınırları içinde 
veya dışında edinmiş olidulkları tanım arazîsinin ikamulaşitırılaibileecği hükmü geitirilmiştir. 

Madde 112. Arazi satınalınması : 
Madde ile, uygulama alanlarında mal sahibi tarafından satışı teklif edilen tarım arazisinin 

Devletçe paaarlıik suretiyle satmalınabileceği hükme bağlanmaktadır. Bu hüküm bâzı hallerde ka
mulaştırma formalitelerini ortadan kaldıracak ve peşin ödenecek arazi bedeli bakımından arazisini 
satmak istiyenleri teşvik edecektir. Ancak arazinin gerçek değerin altında bir fiyatla satınalın
ması ziraat dışında çalışmak isıtiyenileri teşvik edecek, hakiki çiftçiler bu bedelle arazisini satma
yacaktır. Devletin arazi satınalması suretiyle hem arazisini satmak isıtiyenler bunun gerçek karşı
lığını alabilecek hem de yeter gelirli işletme kurulması için arazi temin edilmiş olacaktır. 

Madde 113. İstimlâk IKanunu (hükümlerinin uygulanması : 
Madde, kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak bu kanunda yazılı olmıyan hususlar için yürür

lükte olan İstimlâk Kanunu hükümlerinin uygulanacağını bildirmektedir. 

Madde 114. Tarım arazisinin gerçek karşılığının Ibelirtilmesi : 
Bu madde; Devletin, arazi kamulaştırma, topraklandırma, arazi düzenleme ve kredi verme gibi 

işlemlerinde tanım arazisinin gerçek karşılığının tesibiti ve bu karşılığın hesaplanma usulünü ge-
tirtmelktte ve gerçek karşılığın bu husustta göz önünde tutulacak faktöri'or belitftilerelk tüzüğe göre he-
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sabddileeeğini hülkme bağlamaktadır. Bu şekilde hesaplanacak ıgerçelk karşılığın Anayasanın 38 nci 
maddesinde âmir hükme uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 115. Yapı ive tesislerin değeri : 
Madde, arazi üzerindeki yapı ve tesislerin gerçek karşıtlığının maddede belirtilen espaslara göre 

yapılacak yönetmelikte açıklanacak usul ve esaslar dairesinde hesaplanacağına ait hükmü getirmefc-
tedir. 

BÖLÜM : XII 

TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLAŞMASI 

Madde 116. Pazarlama esasları : 
T. C Anayasasının 52 nci maddelerindeki hükümlere göre; halkın gereği gibi beslenmesini, 

tarım üretiminin toplum yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gerekli tedbir
leri getiren bu kanunun bu bölümünde, tarım ürünlerinin en elverişli şekilde ve şartlarda değer
lendirilmesi ve pazarlanması ile ilgili olarak geliştirici yeni hükümler getirilmektedir. 

Madde, kanunun amacına uygun olarak iç ve dış pazarların istediği tarım ürünlerinin üretimi 
bunların gereği gibi değerlendirilm(esi ve pazarlanması bakımından genel esasları belirtmektedir. 

Madde 117. Araştırma : 
Madde, tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlar isteklerine uyabilmesi için gerekli pazarlama araş

tırmalarının daha düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, bu araştırmaların bir elde toplanmasını 
öngörmektedir. Madde ile Tarım Bakanlığının sorumluluğuna bırakılan araştırmalar bakımından 
ilgili diğer kuruluşların ve özel sektörün bu konudaki faaliyetlerinin Tarım Bakanlığınca koordine 
edileceği düşünülmüştür. 

Madde, özellikle bizim ürünlerimizle yakından ilgili başlıca yabancı ülkelerin üretim ve pazar
lama faaliyetlerinin izlenmesi ve buna göre gerekli tedbirlerin alınması hükmünü ayrıca belirtmek
tedir. 

Madde 118. Teşvik yardımları esası : 
Bu madde ile, iç ve dış pazarların talebettiği ürünlerin üretiminin teşviki maksadiyle devlet

çe yapılacak yardımların, ürünlerin uygun yerlerde ve ekonomik olarak yetiştirilmesini sağlıyacak 
bir esasa göre yapılması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 119. Taban fiyatı : 
Madde, artan nüfusun gıda ve endüstrinin hammadde ihtiyacının karşılanmasını, iç ve dış 

pazarların talebettiği ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmek ve aynı zamanda üretimde istikrar 
sağlamak ve çiftçi emeğini değerlendirmek amaciyle Devletçe yapılacak fiyat desteklemeleri hak
kında hükümler getirmektedir. Taban fiyatlarının belirli ürünlerin üretimini teşvik edebilmesi 
için bunların ekilişlerinden önce belli edilmesi uygun görülmüş ve gerekli hallerde Devletçe des
tekleme alımları yapılacağı da belirtilmiştir. 

Halen bir kısım tarım ürünleri için Devletçe taban fiyatları tesbit ve uygulanmakla beraber 
bunların daha esaslı bir şekle bağlanması gereklidir. 

Madde, taban fiyatlarının tesbitinde hangi faktörlerin göz önünde tutulacağını ve nasıl bir ku
ruluş tarafından bu fiyatların tesbit edileceğini açık bir surette ifade etmektedir. 

Ayrıca, destekleme alımlarının hangi teşkilâtça ve nasıl yapılacağının, finansman kaynakları 
ve benzeri uygulama esaslarının Maliye, Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte 
belirtileceğini ve Bakanlar Kurulu karariyle uygulamaya geçileceğini açıklamaktadır. 

Madde 120. Teknik kontroller : 
Maddede yer alan kontrol keyfiyeti aslında tarım ürünlerinin yetiştirme tekniği ile çok ya

kından ilgilidir. Bu itibarla, madde ile, tarım ürünleri ile bunların işlenmesinden elde olunan 
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mamul maddelerin (iğiyim eşyaları ve benzerleri hariç) kalite, standartlara uyma, hastalık ve za
rarlılardan arî olma kontrollerini, 

Yine bunları işleme, sınıflandırma, ambalajlama ve depolama yerleri gibi pazarlama tesisleri
nin teknik kontrollerini Tanm Bakanlığına bırakılmaktadır. 

Gerçekte, bugün ileri ülkelerin hemen hepsinde bu işler Tarım Bakanlıklarına bırakılmış oldu
ğu gibi ülkemizdeki Tarım Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri, istihdam ettiği teknik personelin for
masyonları da bu hizmetlerin ifasına en elverişli durumjda bulunmaktadır. 

Madde 121. Enformasyon ve eğitim : 
Bu madde ile, tarım ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin her türlü bilgi ve haberlerin değerlen

dirilerek üreticilere ulaştırılması için Tarım ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının gerekli ted
birleri alacakları, pazarlama konularında ilgililer için kurslar seminerler tertipleneceği hükmü ge
tirilmektedir. 

BöLtİM : XIII 

TARIM KREDİLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 

Madde 122. Amaç : 
Madde, T.C. Ziraat Bankasın, Kooperatif Sandıkları, Kooperatifler Bankası ve ıdiğer kredi ku-

rmluşlm tarafından verilen zirai kredilerin ve tarım sektörüne yapılan her tlürlü Devlet yardım
larının, 'bu kanunun 'birinci ımadldesimıde belirtilen amacı '•ger.çeMeştr.ırecek şeıkiMe. yürütüleceği hük
münü getirtmekte ve uygulama alanılıarımda özel fondan verilecek krediler ve devletin çiftçi ve 
çiftçi Ikuruluşlarınıın yatımmılanna iştirakinin de aynı .esaslar dahilimde 'olacağımı belirtmektedir. 

Madde 123. (Kredi ihtiyacının tespiti : 
Her yıl ihtiyaç (duyulan ıziraif kredi •cins ve miktarının tesibiti, (bankacılık hizımetiinldem ziyade, 

tarım politikası İle illgil olduğundan, 'bunun Tarım Bakanlığınca çiftçi kuruluşlarıyla (birlikte 
belirtilmesi ve zirai kredi plasman programlarının Tarım ve Sanayi ve 'Ticaret Bakanlıklarınca ha
zırlanmasında 'bunun giözööıü'nlde bulundurulması hükmü'getirilmiiştir. 

Madde 124. Kredilerin verilme şeMi : 
Bu maddede, zirai kredileriiın projeli ve projesiz olmak üzere iki şekilde verileceğimi, çiftçi ve 

çiftçi kuruluşlarının yapacağı yatırımların teknik ve <ekom!omı,ik (esaslara uygum bir şekilde yeri
ne (getirilmesi iiçin proje tanzimi suretiyle; münferit ımadlde temini için ise ihtiyaç ibellgesiiıne isti
naden kre'di verileceğini hükme bağlamaktadır. Bu suretle, kredilerin kontrol altında ve maksa
da, uygun Ibir şekilde sarfı sağlanmaktadır. 

Madde 125. Projeli kredilerde esaslar : 
Maddenin (a) fıkrası, çiftçinin ve çiftçi kuruluşlarımın kredi ihtiyacının projede gösterildiği 

miktarda ve Ühtiyacı karşılayacak şelldllde, verileceğimi, (ib) fikrsası, eskiden alınmış (borçların tas
fiye edilmesi suretiyle verileceğini, (c) fıkrası, projede gösterilen ve (bir birini takip eden mas
rafların herbiri için kademelii (olarak verileceğini, (ç) fıikrası, 'bir !projeye 'göre verilen 'kredii ile 
çiftçinin ödeyebileceği kadar yeni bir gelir sağlaması (gerektiğimi, böyle 'bir gelir getiremeyecek 
kadar kredi verilmeyeceğini ve bu (gelirim gerçekleşmesi halinde aynı oradda fiilî ek gelirin esas 
alunacağını, (d) fıkrası ise, kredi taksitlerinin, kredi sayesinde telde edilecek yeni gelirin sağlan
maya haşlanmasından s'onra dönmesine: başlanacağını hükme bağlamaktadır. 

Madde-126. Projesiz kredilerde esaslar : 
Bu madde ile; gübre, tiolhumluk, mücadele ilâcı, yem, hayvan, âlet, makina, vasıta giilbi ımün-

ferit ihtiyaçlarım 'karşılanması için çiftçiye veya çiftçi kuruluşlarıma verilecek kredilerin ımalhallî 
Tarım Bakanlığı teşkilâtınca hazırlanacak ijhtüyaç belgelerime göre verileceği hükmü getirilmekte, 
bu suretle kredilerin 'hakiki ihtiyaç sahiplerine verilmeısii ve kredi ımekariizmasımm bu kamun ama
cına uygum bir şekilde yürülmesi sağlanmakta dır. 
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Madde 127. 'Kreidilendimıede denge : 
Madde; tarım işletmelerinin gübre, ilâç, âlet ve ımakiina gibi üretim maddeleri (ihtiyaçlarının 

tesbitinde ve 'bunlar için çsiıftçiye kredi verilmesinde, (bölgenin ekolojik özellikleri ile bölgede 
yetiştirilen bitki çeşitlerinin ve ihtiyaç olan üretim maddelerinin verimi arttırmadaki' ' karşılıklı 
etkilerin ^özönünde bulundurulması suretiyle kredilerin dengeli bir şekilde kullanılması imkânı
nın (Sağlanması hükmünü getirmektedir. 

Madde 128. Kre'dilerin kontrolü ve borçların ertelenmesi : 
Çiftçiye ve çiftçi kuruluşlarına verilecek kredilerin semereli olabilmesi için kredinin verdime 

zamanının iyi tayin edilmesi, yani, krddinıin ihtiyacın karşılanacağı en uygun 'zamanda verilmesi, 
kredinin yerine sarf edilmesinin kontrolü ve tabiî afetler ve elde olmayan Siebepler dolayısiiyle 
barcaın ertelenmesinin -gerekip gerekmediğinin isabetli alarak teslbit 'edilmesi şarttır. Bunları da 
>&n iyi bir şekilde yapacak kuruluş kredi projesini (hazırlayan veya ihtiyaç belgesini veren teşki
lât 'olması gerekir. 'Maidde, bu hususları hükme bağlamakta ve buna :göre, teslbit olunacak âfet
ler ve elde olmayan sebeplerle ızarar gören çiftçi borçlarının erteleneceği ve bunlara yeniden 
kredi verilebileceği belirtilmektedir. 

Madde 120. Krediler'de faiz farkları : 
Maddede, bu kamunda 'gelirtilen amaca ulaşmak ve üretim hedeflerini 'gerçekleştirmek için çift

çi ve çiftçi kuruluşlarına sağlanacak kredi faizle rinde, teşviki uygun 'görülen konulara ımünlhasır 
olmak üzere bir indirim yapılabileceği ve bu farkın devletçe karşılanacağı esas almimakta, ancak, 
devletçe kreidi kuruluşlarına ödenecek farkın projeli kredilerde % 2,5 ve projesiz kredilerde % 
3,5 dan fazla olamıyacağı hükmü getirilmekte ve bu ödemelerin banıgi şartlarda, hangi proje
ler (için yapılacağının Maliye, Tarım Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca teslbit edileceği 'belirtil
mektedir. 

Madde 130. Arazi edindirme kredisi : 
Bu kanunun amaçlarından birisi de topraksız veya az topraklı çiftçdyi yeter igelirli hale geti

rerek gelir ve hayat .seviyesini yükseltmektir ve Ibu üç yoldan temin edilmektedir. 
a) Çiftçi borçlandırılmak suretiyle Devletçe arazi verilmek, b) birim sahadan daha çok ve

rim alınmasını veya çiftçiye yan gelir temin edilmesini sağlamak, c) Muhtaçların başkalarından 
arazi satmalma'larını kolaylaştırmak. 

Bu madde üçüncü şeklin gerçekleşmesini temin ötmek için gerekli şartları ve hükümleri getir
mektedir. Uygulama alanlarında bu ihtiyacın özel fondan uygulama alanlan dışında ise diğer 
kredi kaynaklarından karşılanacağı belirtilmekteve bunun için gerekli şartlar hükme bağlanmak
tadır. 

Madde ayrıca, bu türlü kredilerin 'aiz 7a vâde hadlerini belirtmektedir. 

Madde 131. Mesken edindirme kredisi : 
Bugünkü durumda çiftçilerimizin büyük ekseriyeti gayrisıhhi meskenlerde yaşamakta, tarım 

ürünlerini muayyen bir müddet muhafaza etmek, alet, makina ve hayvanlarını dış tesirlerden 
korumak için lüzumlu tesislerden mahrum bulunmaktadır. Bu mahzuru önlemek ve uygulama 
alanlarında, hakiki bir tarımsal kalkınmayı sağlamak amaciyle bu madde çiftçinin mesken prob
lemlerini halledecek tedbirlere ait hüküm getirmektedir. Bu kanunun yalnız uygulama alanları
na teşmil edilniıesinhı sebebi finansman imkânlarının sınırlı olmasından ileri gelmektedir. Madde
de gelişigüzel meskenlerin yapılmasını önlemek amaciyle kredilerin her bölge ve işletme şekli için 
önceden hazırlanacak muhtelif ev tiplerinden birine göre verileceği, kredi miktarı, faizi, vâdesi 
ve krediden kimlerin yararlanabileceği belirtilmektedir. 

Madde 132. özel teknik bürolar kurulması ve projelerde (kredi yardımı : 
Bu kanunun uygulanmasında birçok konular projelere dayandığından ve tarımın gelişen tek

niğine göre yürütülmesi artık kaçınılmaz bir zaruret haline geldiğinden, tammla ilgili projeler 
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yapacak özel teknik bürolar kurulması ve hayvan sağlığı ile ilgili Minikler açılması bu madde 
ile teşvik edilmekte, bu maksatla büro ve klinik açacaklara ve bunlardan faydalanacak çiftçi
lere özel fondan kredi verilmesi esası getirilmektedir. Proje ve işletme plânı yaptıracak çiftçilere 
özel fondan başıka diğer kaynaklardan da kredi alma imkânı sağlamaktadır. 

Madde 133. Yakıt temini : 
Madde, primitif bir yakıt maddesi olan ve sıhhi yönden olduğu kadar üretimin artırılması ve 

yurt 'topraklarının verimli olarak kullanılmasında menfi etkisi bulunan tezek yakmayı önlemek 
ve ormanları korumak maksadiyle, uygulama alanlarında, çiftçiye özel fondan yakıt maddesi ve 
yakıt aracı almak üzere kredi verilmesini sağlamaktadır. Bu maddenin yönetmeliğine göre yü
rütüleceği kabul edilmiştir. 

Madde 134. Kredi teminatı : 
Madde, kredilendirmede adaletsizliğe yol açan, bilhassa Devletin yapması icabeden tapu ve 

kadastro işlerinin bitirilmemjiş, olması yüzünden, bir kusuru olmadığı halde kredi alamıyan tapu
suz arazi maliklerine kredi imkânları sağlamak, kredi verilmesinde daha geniş bir kütleye ko
laylık temin etmek ve kredilerin geri dönmesini garantilemek amaciyle gerekli hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Madde 135. Teminat değeri : 
Madde, taşınmaz malların değerinin, kamulaştırma ve Devletçe isatınalmada olduğu gibi, Ana

yasada belirtilen gerçek karşılığın, kredi teminatının tâyininde de kullanılacağını hükme bağ-
lamaikita ve taşınır malların değerinin ise hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceğini be l i r t 
mektedir. 

Madde 136. özel fon dışındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması : 
Bu madde ile, uygulama alanlarında ihtiyaçları özel fondan karşılanamıyan ve uygulama alan

ları dışında ihtiyaçları T.C. Ziraat Bankası veya diğer kredi kuruluşlarınca karşılanan çiftçilere 
kredi verilmesinde bu kanundaki esaslara uyulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 137. Kredi yönetmeliği : 
Bu kanunun müessir bir şekilde uygulanabilmesi için kredi mekanizmasının iyi bir şekilde 

işletilmesi gerekmektedir. Diğer bölümlerle de ahenkli olarak, kredi işleri ile ilgili mühim esas
lar bu bölümde getirilmiştir. Ayrı bir mevzuata ihtiyaç göstermeden bu kanunla öngörülen kredi 
işlerinin yürütülebilmesi için teferruatla ilgili esasların bir yönetmelikle tesbit edileceği maddede 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 138. Maliyete iştirak yardımları : 
Bu madde, bütün memjleketlerde olduğu gibi ziraatimizin kalkınması ve bunun istenen hedefe 

yöneltilmesi amaeiyle, Devletin, çiftçi ve çiftçi kuruluşlarının yapacakları yatırımların maliye
tine iştirak edilebileceği hükmünü getirmektedir. Devletin bu yardımı yapması için çiftçinin ya
pacağı yatırımın belli bir topluluğa da faydalı olması, bu yatırınım kârlı bir özellik taşımaması 
veya geri ödenmesinin uzun vadeli olması, alışılmayan yeni bir metodun uygulanmasını veya eski 
kullanma şeklinin değiştirilmesini zorunlu kılması şart koşulmuştur. Tarım ürünlerinin işlenmesi 
ve pazarlanması ile ilgili toplama merkezleri, soğuikhava depoları, diğer muhafaza tesisleri için 
de bu yardımlar yapılacaktır. Maliyetin (proje tutarının % 50 sini aşamıyacak olan bu yardım
ların hangi konulara ne miktarda uygulanacağının bir yönetmelikte belirtilmesi öngörülmekte
dir. 

Madde 139. Teknik yardımlar : 
Maddede, çiftçilerin ve çiftçi kuruluşlarının ihtiyacı olan tarımla ilgili plân ve projelerin 

hazırlanması, zirai işlerde geçici olarak kullanılacak alet ve makinalarm verilmesi, kendilerine 
yapacakları işlerde tavsiyelerde bulunulması gibi hususlarda Devletin gerekli yardımları yapa-
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cağı ve ancak, eğitim amaciyle küçük çiftçilere veya yeter gelirli işletmelere muvakkaten veri
lecek alet ve makinalar ve diğer uygulamalar için masraf almmıyacağı belirtilmektedir. 

Madde 140. Sanayiinin uygulama alanlarına celbi : 
Uygulama alanlarında tarımdaki geliştirmeye paralel olarak tarımla ilgili sanayiinin de gelişti

rilmesini sağlamak üzere geliştirme plân ve projelerine uygun olaralk yapılacak tesislere özel 
fondan kredi verilmesi, Devlet arazilerinden % 50 indirimli bedelle arsa tahsisi ve bu gibilerin 
Gelir Vergisinden indirim yapılması madde ile hükme bağlanmıştır. 

'Bu tedbirin, sanayiin yurt sathına yayılması ve tarımın gelişmesini daha kolayca desteklemesi 
gibi sonuçları olacağı aşikârdır. 

Madde 141. Devlet tesislerinin devredüebdleoeği : 
Madde Devlet tarafından kurulmuş tarım ürünlerini işliyen, değerlendiren ve muhafaza eden 

tesisler ile sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı ile ilgili tesislerden uygun görülenlerin ilgili 
çiftçi kuruluşlarına devredilebileceği ve bedelinin geri ödenmesinde kolaylıklar sağlanacağı hük
münü getirmektedir. 

Aslında, bu türlü tesislerin bir kısmı çiftçi kuruluşları tarafından doğrudan veya Devlet kat-
kısiyle kurulacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde kallkınma tedbirlerinin gereği olarak, 
tesis, bizzat Devletçe inşa edilecektir. Ancak bunları gayeye göre işletebilecek çiftçi kuruluşla
rının aneydana gelmesiyle bunların bu kuruluşlara devri, Devleti bakım, muhafaza ve idare 
külfetlerinden kurtaracak ve böylece yapılacak tasarrufların yeni tesMter için sarfı mümkün 
olacaktır. 

Madde 142. Çiftçilerde Gelir V«rgisi indirimi : 
Madde, tarımsal kalkınmada büyük önemi olan ve kısmen kamu veya toplum görevi mahiye

tindeki hizmetlere katılmayı öngören hareketleri teşvik maksadiyle getirilmiştir. 
Buna göre, maddede fıkra fıkra yer alan hususlara uyan çiftçilerin zirai kazançlarından 10 

yıl süre ile % 20 - 50 arasında Gelir Vergisi indirimi yapılacağı ve bunun uygulama tarzının bir 
tüzükle tesbit edileceği belirtilmiştir. 

Madde 143. Vergi muafiyeti : 
Madde ile, verimsiz araziyi ıslah ederek veri mili hale getiren çiftçilerin bu kısım, arazisi iJçin 

Gelir Vergisinden ve Gelir Vergisinden muaf olan çiftçilerin bu türlü davranışı ile önceki mad
de şartlarına uyması halinde Arazi Vergisinden 10 yıl süre ile muaf tultulacağı ve orman tesis 
edenler için Arazi Vergisi muafiyetinin 50 yıl o'lacağı hükmü getirilmektedir. 

Madde 144. Ürün yetiştirme ile ilgili vergi ayarlaması : 
Madde, tarımsal üretimin ülke çapında arz ve talep dengesinin sağlanabilmesi ve bölgelerin 

tabiî ve ekonomik şartlarına göre üretim dağılışının düzenlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ürün
lerin yetiştirilmesini teşvik ve istcnmiyenlerin yetiştirilmesini engellemek maksadiyle çiftçileri 
vergileme yolundan keyfiyete müessir olma hedefini gütmektedir. 

Madde bu ayarlamaların nasıl yapılacağını açıklamakta ve konuya esas alınacak ürün çeşitle
riyle uygullama sürelerinin teshilini, ilgili bakanlıkların teklifine göre Bakanlar Kuruluna bı
rakmaktadır. 

Madde 145. Tarım sigortası : 
Madde ile, çiftçinin ekonomik bakımdan istikbalini emniyet altına almak maksadiyle tarım 

sigortası yapan firmaların kurulmalarının teşvik edilmesi ve çiftçiyi sigorta işlerine alıştırmak 
için ürünlerini sigorta yaptıranlara kredi ve Devlet yardımları bakımından öncelik tanınması 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 146. Kredi ve Devlet yardımlarında öncelik : 
Kanunun uygulanmasında, imkânları büyük çiftçilere nazaran az ve mahdudolan küçük, ye-
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ter gelini ve orta işletmelere ve ayrıca çiftçinin teşkilâtlanmasını teşvik etmek üzere çiftçi ku
ruluşlarına kredi verilmesinde öncelik tanınması madde ile hükme bağlanmıştır. 

BÖLÜİM : XIV 

TOHUMLUK VE DAMİZLİK HAYVAN ÜRETİMİ ESASLARI 

Madde 147. Amaç : 
ıBu madıde ile, uzun zamandan beri ülkemizde ıslâh edilmiş yüksek verimli ve iyi vasıflı daimiz 

lılk hayvanlar ve tohumluklar yetiştirildiği ve zaman zaman iblıal de yapıldığı halde bunların yurt 
ölçüşümde yayılmasının ve devamlılığımın sağlanması ve bölgelere göre standart ürünler yetiştire-
celk hale gelmemiş olması yüzümden meydana gelen kayıpları ömleumek üzere, bu bö Kimideki esas
lara göre tohumluk ve damızlık üretimi yapılması zorunlu görülımüş ve ilgili hükümler getiril
miştir. 

Madde 148. Orijinal ve anaç tohumluk üretimi : 
Bu madde, verimi yüksek bitkilere ait totom, fidan, fide, kölk, yumru gibi tohumluk materya

lin temin eddlım'esimden, ımemleket şartlarına uygunluğu'nun araştırıma ve denemelerle teslbitimden, 
yetâşltürilsmcîsiine karar veraleınlerin orijinal ve anaç kadermösiinlde üretiminden, bunların safiye
tinin muhafazasından, sertifikalı kademede teksiri için tedbir alımimıaısımdan, yeni çeşitlerin bu-
lummaisındlan, mevcuıtlLarın verimilliliğlinin arltırılmasımdan Tarım Balkamlığrnı siorumlu tutmaktadır. 

Memlekette yetiştirilmesine karar verilen orijiinal ve amaç tohumlukların ilk telkısıiriınıin öncel ik-
le Tarımı Balkanlı ğma bağlı araştırama müessesıelle rinde, okullarda, Devlet Üretme Çifti ilklerinde, 
Haralarda, İn elkh an elerde yapılacağıma, lüzum 'görüldüğü takdirde bu teksir işinin Bakanlığın 
gö'zetimi afıtımda özel tarım işletmelerimde de yapılabileceği ikindi fıkra ile hükme bağlanmaktadır. 

Madde 149. (Sertifikalı tohumluk üretimi : 
Bu madde, memlekette yetiştirilmekte olan veya yetiştiralimıesiime karar verilen ve anaç kademe

sinde teksiri yapnlımış olan iyi vasıflı tohumluk .materyale ait sertifikalı tohumlukların, her böl
gede kurulacak ve o bölgemin ihtiyacını karşılayacak sayıdaki öızel tohumluk nüve işletmeılıeri tara
fından Tarımı Bakanlığının kontrolü altında yetiştirileceği ve bu tohumlukların amaç vasfımı muha
faza eden, tohulmcıılulk tekniğime uygum, sertifikalı kademede olacağı hükmünü getirmekte ve 
ikindi- fıikraısı ile her su toplaıma havıziasanıda havzanın ihtiyacıma yetecek kadar hububat, sanayii 
bitkileri, yağ bitkileri, baklagiller, yem bitkileri, çayır, rmero biltlklileri, bağ, bahçe, süs ve orman 
bitkilerime ait tohumluk imlateryal yetiştirecek öızel müve işleltmiellerimin seçiminin, sayısının ve ürete
cekleri tohuimluık miktarımın Tarım Bakanlığımca teslbit edileceği esası konmaktadır. 

Madde 150. Tolhumluk nüve işletmelerine (yapılacak yardımlar : 
Bu maıdde, özel tohumluk uüve işletmelerinin, Tarılm Bakanlığınca hazırlanacak örmek projelere 

uygun olarak kurulacağını, kredi ve düğer yardımların bu projelerde belirtilen esaslara göre 
yapılacağını, ikinci fıkrası ile, sözleşmelere ve teknik vasıflara uygun olarak üretilen tohumluk 
materyal satışının Tarım Bialkanlığımca garanti edileceğimi ve bu garantinin bir yönetmeliğe göre 
sağlanacağını hükme bağlamaktadır. 

Madde 151. Tohumluk nüve işletmelerinin tâbi olacağı özel şartlar : 
Özel tohumluk nüve işletme sahiplerinin kredi ve diğer Devlet yardımları alabilmeleri, yetiştir

dikleri tohumlukları sertifikalı tohum olarak satabilmeleri ve Tarım Bakanlığının satış garantisin
den faydalanabilmeleri için 308 sayılı Tohumların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu hakkımdaki 
Kamuma ve 153 mcü maddede belirtilen yönetmeliğe uygun olarak tohum yetiştirmeyi, kendilerime 
temim edilen anaç materyaldam başka tohumluk yetiştirmeyi, bölgelerimde kurulacak tohomcııluk-
la ilgili çiftçi kuruluşlarına üye olmayı ve yetiştirecekleri tohumluk materyali -usulüne göre tev
zi etmeyi kaıbul etmelerinin zorunlu olduğu hükmü bu madde ile getirdim ektedir. 
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Madde 152. Tohumlukların ithali : 
Diğer ülkelerde ıslâh edilerek tescili yapılmış orijinal veya anaç tohumhıik materyal ile serti

fikalı kademede üretilmiş .olan tohumluklardan uygun görülenlerin Tarım Bakanlığının izni ile ve 
kontrolü altında özel tohumluk nüve işletmesi sahipleri veya bunların teşikil ettiği kuruluşlar ile 
kaınnu kuruluşları tarafından yapılabileceği hükme bağlanmakta, araştırma ve deneme maksadiyle 
Tarıim Bakanlığının ve üniversitelerin orijinal ve elit materyali, geldiği memileketiten sağlık ve 
menşe şahadetnamesi varsa, karantina kontrolü mı tabi tutulmadan ithal edebileceklerimi, istisnai 
hal olarak- belirtmektedir. Ayrıca, bu madde hükümlerine uymayan veya ticari maksat taşıyan 
tohumluk itihalini menetmekte, müsadesiz ithal edilecek tohumluklara el konacağı belirtilmektedir. 

Madde 153. Tohumluk yönetmeliği : 
(Bu madde, tohumluk yetiştirme usullerini, tohumluk nüve işletmeleri kurma esaslarını, nüveei 

çiftçilerin vereceği taahhüt ve uyacağı şartları, tohum tevzi şeklini, tohumılulkların değiştirme süre
sini Bakanlığın çiftçi ve üniversitelerle işbirliği esaslarını bir yönetmeliğe bırakmaktadır. 

Madde 154. Hayvancılığın 'geliştirilmesi : 
Bıu madde, 'bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bayvancılığMi geMştirtlmösli ve devıaımMığMim 

tuğlraıumıasu içiu KOV küitüğünıe dayalı, yüksek veremli ve iyi vasıflı damızlık ürejtiioniinii sağkyaıeak 
tıadbiırleri iaCımaktam Tamım Rakanilfiğıını sorumlu tıuitm&ıklta ve damızlık ürdtiiîmıinıin kültür ırMıarmı 
çoğaltma., uygun okun yerli ırkları kül tür ırk] an nlo mdlezleme ve seiokgionia tabi tutma suretiyle 
yapılmıaı̂ iinıa ve iıhtıiyacı yetecek kadar yem üre t im1 ine -a-iıt hüküm getirmektedir. 

Madde 155. Damızlık ihayvan yetiştiriciliği : 
Bu madde, yüksek verimli, iyi vasıflı ve soy 'kütüğüne dayalı damızlık ydliştirilmesmin özel 

sektöre ait tarım isletmelerinde yapılacağına; bu isletmelerin seçiminin, mikitaınnın tesbitınin ve 
hangi hayvanları yetiştireceklerinin tâyininin Tanım Bakanlığınca yapılacağı hükmünü getirmek
tedir. İkinci fıkra, yüksek va;srf gösteren ve ırkını en iyi bir şekilde temsil eden damızlıklardan 
kurulu bir sürü teşkili için anadamızlık nüvelerini Tarım Bakanlığı müesseselerinin ve bunların 
kmı trolü altında, civardaki işletmelerin kuracağını belirtmektedir. 

Madde 156. Damızlık İhayvan nüve işletmelerine yapılacak yardımlar: 
Bu madde, özel damızlık nüve işletmelerinin örnek projeye göre kurulacak!arını ve 'bunlara 

yapılacak kredi ve diğer Devlet yardmdarımn bu projelere göre olacağını hükme bağlamakta 
ve .sözleşmelerle zootekni esaslarına uygun olarak yeitistirilen damızlıkların satışının Tarım Ba
kanlığınca garanti edileceğini kabul etmektedir. 

Madde 157. Damızlık nüve işletmelerinin ta r;volacağvşartlar: 
Bu madde ile, zirai kredi ve diğer Devlet yardımlarından faydalaımrak damızlık nüve 'işlet

meleri kuracak olan çiftçilerin yönetmeliğe uy mu damızlık -yetiştirmeyi ve belirtilen şartları 
yerine getirmeyi taahhüdetmeleri hükmü getirilmekte ve taahhütlerine uymayan çiftçilerden kre
dinin ivedilikle geri alınacağı ve Devlet yardımlarının kesileceği, belirtilmektedir. 

Madde 158. Damızlık hayvan ithali : 
Bu madde, yüksek verimli ve iyi vasıflı da m "dik hayvanların ithalimin Tarım Bakanlığı 

kontrolü ve izni ile özel damızlık nüve işletme sahipleri veya bunların bağlı olduğu tüzel kişilik
ler tarafından yapılacağını araştırma maksadı 'dışında Tarım Bakanlığınca tesbit edilen ırklar
dan başka ırkların ithal edilemiyeceği hükmünü 'getirmektedir. 

Madde 159. Damızlık İhayvan yönetmeliği : 
Bu madde, özel damılzkik nüve işi etmelerinin yapılacağı hümkünü getirmektedir. 

lıklari'n tevzii gibi hususların yönetmeliğe göre kuruluşu, işleyişi, damızlık yetiştirilmesi, damız-
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BÖLtMVE : XV 

ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Madde (160. Tarımla ilgili araştırma faaliyetleri : 
Bu madde, tarım reformunun uygulanabilmemi ve alınan tedbirlerin devam ettirilmesi için 

lüzumlu doneleri ve bilgileri elde eltmek, stanıdartları hazırlamak üzere her uygulama alanında bir 
araştırma enstitüsü kurulması veya mevcutlardan birinin enstitü haline getirilmesi ve lüzum gö
rülen araştırma müesseselerinim bu enstitüye bağlanabilmesi hükmünü götirmekite ve ikinci fıikra 
ile uygulama alanı içinde bulunan araştırma müesseseleri, hara, Devlet Üretme Çiftlikleri ve inek-
hanelerin araştırma, eğitim ve yayım yapacak şekilde düzenlenmesi esas alınmaktadır. 

Madde 161. Araştırmalarda işbirliği ; 
Bu madde, Tarım Bakanlığının ilgili fakültelerle araştırma faaliyetlerinde, araştırma kuru

luşlarımın düzenli hale getirilmesinde, araştırma elemanlarının yetiştirilmesinde ve uygulamayla 
ilıgili meselelerin hallinde işbirliği yapacağını, üniversite öğrettim üyelerini bu konularda görev 
tevcih edebileceğini, öğretim üyelerinin hizmetlerine karşılık kendilerine bir ücret ödeneceğini ve 
bu ücretim Maliye ve Tarım bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirtileceğini hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 162. Merkez araştırma konseyi : 
Bu madde, tarımla ilgili araştırıma hizmetlerini düzenli ve verimli bir sekilide yürütmek üzere 

Tarım Balkanının taşkınlığında Ziraat, Orman ve Veteriner fakiütderinin dekanları, iügiiü. Genel Mü
dürler, Türkiye BfilimSel ve Teknik Araştırma Kurumu ilgili grup sekreterlerinden müteşekkil bir 
merkez araştırma konseyi kurulmasına dair hüküm getirmekte ve merkez araştırma konseyine ve
rilen görevlerle ilgili hazırlıkları yapmak, konseyce alman kararlan uygulamak, araştırma ar
şivlerini tutmak, araştırma. sonuçlarını yayınlamak ve konseyin diğer işlerini yapmak üzere 
Tarım Bakanlığına bağlı bir araştırma konseyi sekreterliği teşkilini âmir bulunmaktadır. 

Madde (163. Çiftçinin eğitim ve öğretimi : 
Bu madde, Tarım Meslek okullarının hangi maksatlarla açılacağını, çiftçi çocuklarının bu 

okullarda hangi gayelere göre ydtişltirileeeğini, bu okulların çiftçilere ne gibi hizmetler yapaca
ğını hükümlerle bağlamakta ve; 

Çiftçi çocuklarının bu okullarda, ileride Devlet •memuru olmaktan ziyade özel işletmelerde 
kuruluşlarda hizımet alacak nitelikte yetiştirilimesiini, parasız yatılı okuyanların mecburi hizmete 
tabi tutulmamasmı öngörmekte, ayrıca, bu okulların çiftçilere teknik ve ekomıoımik bilgiler ya
yacağını, gösteriler (demıonısıtrasyonlar) tertipleyeceğini, onlara tohumluk, damızlık ve diğer ih
tiyaçlarının temini ve ürünlerinin değerlendirilmesi, çiftçinin teşkilâtlanması konularında yar
dımcı olacağıma, hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre kurslar açacağını, özel eğitim ve 
öğretim gören çiftçilere, bu kanuna göre, işletmelerini geliştirmek üzere verilecek krediler ve 
Devlet yardımlarında öncelik tanınacağını belirtımiekltedir. 

BÜLt)M : XVI 

MALÎ HÜKÜMLER 

Madde 164. Özel fon : 
Tarım reformunun konu ve amacına uygun lolaraık tarım arazisinin verimli şekilde işletilme

si, arazi satmalıma, mesken edindirme ve sair maksatlar için, uygulama alanlarında, çiftçilere 
verilecek kredilere ikaiynaik dltalak üzere T. C. Ziraat Bankasında ve Tarım Bakanlığı emrinde 
bir «özel fon» tesis edileceği ve bu fonun kaynakları İm maddede yer almaktadır. 
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Madde 165. Özel fona ait esaslar : 
Maddede, özel fonun işleyiş tarzı, sarf usulleri, fondan kimlerin yararlanacağı geri ödeme 

ve enbeleme şekil ve şartları ile diğer esasların Maliliye, Tarım İmar -ve İskân, Sanayi ve Ticaret 'bakan
lıkları tarafından birlikte teslbiit edileceği hükme »bağlanmıştır. 

Madde 166. Yeter gelirli işletmelere verilen arazi, yapı ve tesisler ^deli: 
Bu maıddedede, yeter gelirli tarım işletmesine sahiıbolmak isıtiyenlere verilen arazi, yapı ve 

tesis bedellerinin bu gibilerin ödeme kabiliyeti kazanmalarını temin için, çok yıllık veya yıllık 
olsun, 'iflik ianaürünün hasadını taikiibaden yılın Ocak ayından başlamak üzere 20 yılda, 20 eşit 
t'alksMie ve faizsiz olanak ödenmesi esası kabul edilmekte ve bu gibilerin T. C. Ziraat Bankasına 
senetle borçlanacağı ve borç senetlerinin barakaya verileceği belirtümekitedir. 

Madde 167. Kamulaştırma ve satmalına l>e deUerinin ödenmesi : 
Bu maddede, T. C. Anayasasının 38 nci maddesi hükmüne uygun olarak, kamulaştırılan ve 

satmalınan toprak bedellerinin ödeme şekli belirtilmektedir. Buna göre küçük çiftçinin kamulaş
tırılan arazisinin bedelinin ödenmesi uygun görülmektedir. 

Madde, kamulaştırılan veya satmalınan arazi bedellerinin peşin ödenecek kısmının Tarım Ba- . 
kanlığı bütçesinden verileceğini, taksite bağlanacak kısımlar için 'Maliye Bakanlığınca hak sahip
lerine, nama yazılı bonolar verileceği, bunların kıymetlerinin para rayicine göre ayarlanacağı, 
yıllık % 6 faizli olacağı, bono bedellerinin faizlerinin endeks farkları ve diğer masrafların karşı
lanma şeklini de belirten madde, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış olan milletlerarası anlaşma
ların hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Ayrıca, satmalınan arazi için peşin ödenecek miktarın, kamulaştırılan araziye peşin ödenen 
miktarın iki katı olduğunu ve bedelin geri kalanının da en çok beş taksitte ödeneceğini belirt
mektedir. 

Madde 168. Kamulaştırma ıbedelleriınin tarımla ilgili yatırımlara yöneltilmesi : 
Kamulaştırma bedellerinin tarımla ilgili yatırımlara yöneltilmesini teşvik gayesiyle, 140 ncı 

maddede sayılan tesisleri geliştirme plân ve projelerine uygun olarak yapanların bu maddeyle 
kamulaştırma bedellerinin peşin ödenecek miktarı % 20 ye kadar çıkarılmakta ve geri kalanı öde
me müddeti yarıya kadar kısaltılmaktadır. 

BöLÜtM : XVII 

TÜRDÜ HÜKÜMLER 

Madde 169. Arazi temerküzünün önlenmesi : 
Bu madde, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra arazi temerküzünü önlemek ve arazi mül

kiyet dağılışı düzenini korumak maksadiyle bir kimsenin arazi genişliğini yeniden arazi edinme
lerle yeter gelirli işletmeler için o bölgede tesbit edilen arazi genişliğinin 15 katından fazlasına 
çıkaramayacağını veya hiç arazisi olmayanların bu miktardan fazla arazi edinemiyeceğini belirt
mekte, ,% 50 oranında büyütmeyle ilgili istisna şartlarını açıklamaktadır. 

Madde 170. Devlet arazilerini işgal etmek : 
Bu madde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Tarım Bakanlığı emrine geçen arazi üze

rinde bir kimse tarafından zilliyedlik dolayısiyle mülkiyet iddia edilemiyeceği hükmünü getir
mekte, bu suretle işgali açıkça yasaklamaktadır. 

Madde 171. Tarım arazisinin tarım dışı kullanmalara ayrılması : 
Bilindiği gibi, tarım arazileri; endüstri, hava alanı, mesken, taş, kum,, tuğla ocakları, turistik 

tesisler, sportif sahalar kurulması gibi türlü maksatlarla kullanılmakta ve bu arazi varlığı gün
den güne azalmaktadır. Bu gibi tesislerin yapılacağı mahalde tarıma elverişli olmıyan arazi bu
lunduğu halde ihtiyaçların tanm arazisinden karşılanır. Bu madde ile bu gibi davranışlar men 
edilmekte zorunlu görülen hallerde ise tarıma en az elverişli arazinin bu maksada tahsisi şart ko-
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şnLmakta ve bunun gerçekleştirilebilmesi için de Tarım Bakanlığının izninin alınması gerektiği 
hükmü getirilmektedir. 

Bu, madde ile, 2 nci maddede tarif edilen tarım arazisi kasdedilmeikte, 4 ncü madde ile bağlı ka
lınmadan, getirilen hükmün yurt ölçüsünde uygulanması zorunlu görülmektedir. 

Madde 172. Geçit hakları : 
Mevzuatımızda tarım arazisinden geçit haklarına dair yeterli hükümlerin bulunmaması dolayı-

siyle bu madde getirilmiştir. Buna göre; çiftçilerin, zorunlu hallerde arazi sahiplerinden bir ücret 
karşılığında arazilerinden geçit hakkı istiyebilecekleri, Devletin arazilerinden bu hakkın, bir be
del . istenmeden verileceği, geçit yerleriyle geçit bedellerinin hangi esaslara göre tesbit edilece
ğinin Tarım Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 173. Arazi Yengisinin ıtesfbiti : 
Bilindiği gibi, ülkemizde öteden beri arazi vergisi, tarım arazisinin verim gücü ve dolayı-

siyle buna göre teşekkül etmesi gerekli gerçek değeri göz önünde tutulmadan, yüz ölçüsü üze
rinden alınır. Yani yılda 50. lira getiren arazi ile 500 lira getirenden aynı miktar vergi alınır. 

Bu kanunun uygulanması ile tarım arazilerinin gerçek karşılıkları (değerleri) tesbit olunaca
ğına göre, verginin de buna göre alınması türlü bakımlardan âdil ve uygun bulunmuş v e bu 
madde getirilmiştir. 

'Madde, arazi vergisinin arazinin gerçek karşılığının (değerinin) binde üçü üzerinden hesapla
nacağını da hükme bağlamaktadır. 

Madde 174. Müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette işletme : 
Memleketimizde oldukça yaygın bulunan iştirak halinde veya müşterek mülkiyet konusu ara

zilerin çok defa verimli şekilde işletilemediği, işletmeden sorumluların ve ortakların aldıkları 
payların açık bir surette belli olmadığı malûmdur. Bu türlü arazilerin ve üzerlerindeki yapı ve 
tesislerin işletilmesinin bir nizama bağlanmasının sağlanması maksadiyle, bunların işletme tarz ve 
esaslariyle hasılatın paylaşılmasının yazılı bir sözleşmede belirtilmesi zorunlu görülmüş ve bu mad
de tedvin edilmiştir.' 

Madde 175. iç sularda su ürünleri için tahsis : 
Madde; Devlete ait tabiî göl, nehir ve baraj göllerinde su ürünleri üretilmesi ve üretimin ge

liştirilmesi için buraların çiftçi kuruluşlarının faydalanmalarına tahsis edilebileceğini, bu maksatla 
kredi verileceği ve teknik yardım yapılacağını, tahsis, işletme ve diğer hususlarla ilgili hüküm
lerin yapılacak yönetmelikte belirtileceğini ifade etmektedir. 

Madde 176. Küçük çiftçilere yan. gelir yardımları : 
Madde, uygulama alanlarında yeter gelirli hale getirilemeyen küçük çiftçilere tarım dışında 

yan gelir sağlamak amaciyle Devletçe tedbirler alınması ve iş imkânı sağlanması hükmünü ge
tirmiştir. 

Madde 177. İthalat ve ihracat yapana yetkisi : 
Madde ile, çiftçi kuruluşlarına, bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak, kendi üyelerinin 

gübre, makina, âlet, damızlık ve tohumluk gibi üretim vasıtaları ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
doğrudan ithal etme ve kendi üyelerinin ürünlerini her hangi bir aracıya lüzum olmadan, yaban
cı ülkelere satma yetkisi sağlanmaktadır. Tabiatiyle, yürürlükteki mevzuata göre ve yetkili ka
mu kuruluşlarının idaresi altında yürütülecek bu işler dolayısiyle çiftçilerin üretim maddelerini 
daha ucuza mal edecekleri ve ürünlerini daha kolaylıkla ihraç eyliyecekleri düşünülmektedir. 

Madde 178. Üretim maddelerinin temini ve kontrolü : 
Tarımla ilgili faaliyetlerin tarım tekniğine uygun bir şekilde yapılmasından ve birim başına 

âzami verimin sağlanmasından sorumlu olan Tarım Bakanlığı çiftçinin emeğinin değerlendirilme
si ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli tedbirleri de almak zorundadır. Bu hususu 
sağlamak üzere; gübre, âlet, makina, mücadele ilâcı, yem, tohumluk, damızlık gibi madde ve 
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materyalin istenen şekil ve zamanda temini ve çiftçiye ulaştırılması için kamu kuruluşları ve 
özel teşebbüsü desteklemesi onlara bu kanunla getirilen yardımların yapılması gereklidir. Madde 
ile, bu konuda Tarım Bakanlığına yetki verilmekte aynı zamanda bu gibi madde ve materyalin 
mâkul fiyatlarla ve istenilen vasıfta 'çiftçiye intikal ede/bilmesi için bunların teknik vasıflarının ve 
âzami satış fiyatlarının tesbiti ile buna göre lüzumlu kontrollerin yapılması Tarım Bakanlığına 
bağlıdır. 

Madde 179. üretim esasları : 
Madde, bu kanunun uygulama esasları bölümünde zikredilen geliştirme plân ve programları

nın hazırlanmasında bitki ve hayvan üretimi bakımından bâzı esaslar getirmektedir. Bundan 
maksat, arazilerden iklim, toprak ve topografya özelliklerine göre âzami derecede ve süresiz fay
dalanmayı sağlamaktır. Çiftçiyi bu konuda teşvik etmek için plân ve programlarda belirtilen esas
lara uyanlara, bu kanunla getirilen kredi ve Devlet yardımları bakımından öncelik verileceği mad
de ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 180. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele : 
Maddede, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele konusunda, halen mevcut mevzuat esasları 

dahilindeki faaliyetlerde daha etkili olma yolu gösterilmektedir. Yani, t anm alanında, köklü ve 
teferruatlı olarak bütün tedbirlerin bir arada alınacağı, uygulama alanlarında bitki hastalık ve za
rarlıları ile mücadele konusuna özel bir önem verileceği madde ile derli toplu bir şekilde ifade 
edilmiştir. 

Madde 181. Hayvan hastalıkları ile mücadele : 
Bitki hastalıklarında olduğu gibi hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda bu kanunun uy

gulanacağı su, toplama havzalarında alınacak tedbirlere özel bir önem verilmesi, alınacak diğer 
tedbirlerin müessiriyetinin artırılması ve millî servetin korunması bakımından uygun görülmüş 
ve bu konuda uygulama alanlarında öncelikle ele alınacak tedbirler maddede tadadedilmiştir. 

Madde 182. Tanm işçilerinin çalışma süresi ve ücretleri : 
Bilindiği gibi, ülkemizde halen tarım işçilerinin çalışma ve kazanma tarzlarını düzenleyici 

özel bir mevzuat bulunmamaktadır. 
Bu kanun bir taraftan çiftçilerin çalışma ve yaşama tarzlarının iyileştirilmesi, gelirlerinin ar

tırılması amacını güderek bunu gerçekleştirmekle ilgili tedbirleri getirirken, diğer taraftan da, 
bunlara parelel olarak, tarım işçileri iciîı de aynı amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmüş 
ve bu tedbirler ana hatlariyle maddede yer almıştır. 

Madde 183. Tarım işçileri ve işveren ilişkileri : 
Maddede, tarım İşçilerinin teknik bilgi ve maharetlerini artırmak, çalışma disiplinini sağlamak 

maksadı ile Tarım Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmekte ve bu kanunun etkili 
bir şekilde uygulanmasını sağlama bakımından tarım işçileriyle işverenlerin karşılıklı hak ve ve
cibeleri ve aralarındaki ilişkileri, iş güvenliğini temin için Tarım ve Çalışma Bakanlıklarınca bir 
tüzük hazırlanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 184. Arazi ve meskene girme yetkisi : 
Madde, bu kanunun uygulanması ile görevlendirilecek kimselerin, inceleme ve araştırmalarda 

bulunmak üzere ve önceden haber vermek suretiyle, arazi, yapı ve tesislere birebileceklerini, bura
larda ölçme, sayma, kazma ve sondaj gibi işler yapabileceklerini, bu, işler dolayısiyle her hangi 
bir hasar ve zarar vâki olursa, bunun bedelinin ödeneceğini belirtmektedir. 

Madde 185. Vergi, resim ve hare muaflığı : 
Madde, bu kanunun uygulanmasını teşvik ve kolaylaştırma bakamımdan-, bâzı işlemlerin vergi, 

resim ve harçlardan muaf tutulması hükmünü getirmektedir. 
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BÖLÜM : XVIII 

CEZA HÜKÜMLERI 

Madde 186. Yasaik fiiller : 
Tasarının kanunlaşması halinde, bunun âmir hükümlerine aykırı davranışların men edilmesi, 

türlü bakımlardan lüzumlu bulunmuştur. Bunlardan cezayı gerektirir mahiyette olanlar bu mad
dede sıralanmıştır. 

Madde 187. Verilecek cezalar : 
Yukardaki maddede sayılan yasak fiiller mahiyetlerine göre iki grupa ayrılmış ve her bir grup 

için Türk Ceza Kanunundaki cezalara paralel olarak hapis cezaları tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Madde 188. Diğer kanunların uygulanması : 
Yürürlükte bulunan mevzuatla getirilmiş bulunan cezaların burada tesbit edilenlerden daha ağır 

olması halinde, onların uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bundan kasıt, hem mer'i mevzuata say
gılı olmak hem de vatandaşın suç işlemesini önlemektir. 

BÖLÜM : XIX 

SON HÜKÜMLER 

Madde 189. Uygulamadan sorumlu »bakanlık : 
Bu kanunun uygulanması bakımından kamu kuruluşlarına, özel kişilere veya tüzel kişiliği 

haiz kuruluşlara birtakım görevler düşmektedir. Konuları itibariyle bu görevlerin büyük kısmı 
Tarım Bakanlığını ilgilendirmektedir. Tarım politikasının tâyini ve tarım hizmetlerinin yurt ça
pında yürütülmesinden sorumlu bulunan Tarımı Bakanlığının, bu kanunun uygulanmasında diğer 
kamu, özel ve özel hukuk tüzel kişileri arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğu 
madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 190. Bu kanunla Tarım Bakanlığına verilen görevler : 
Tarım Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunla bu Bakanlığa hizmetler yükli-

yen diğer kanunlarda yer almamış olan veya açıkça ifade edilmemiş bulunan bâzı görevlerin, bu 
kanun tasarısındaki görüş ve tutumlara göre Tarım Bakanlığına verilmesi zorunlu görülmüş ve 
bu görevler maddede zikredilmiştir. 

Madde 191. Tarım Bakanlığının kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi : 
Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşların, özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri bu kanun

la getirilen yeniliklere ve prensiplere uygun şekilde ve yurt çapında etkili bir tarzda ifa edebil
meleri için, bünyelerinde bâzı değişiklikler yapılması gerekli bulunmuş, madde ile bu hüküm ge
tirilmiştir. 

Madde 192. Diğer kamu kuruluşları : 
Madde, Tarım Bakanlığı dışında bulunan ve bu kanunla kendilerine iştigal konuları dâhilin

de ilâve görevler düşen kamu kuruluşlarının, bu hizmetleri diğer tarımla ilgili gelişitirmelere pa
ralel olarak yürütülebilmelerini temin için, bünyelerinde gerekli görülecek düzenlemeleri yapma
larını âmir bulunmaktadır. 

Madde 193. Tarım maihkemoleri : 
Halen mevcut mahkemelerimizin çok yüklü olması, mahkemeye intikâl eden tarımla ilgili ko

nuların uzun zamanda neticelenmesi karşısında, bu kanunun müessir bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak, türlü ihtilâfların ve bilhassa kamulaştırma ile ilgili anlaşmazlıkların süratle neticelen-
dirilmesi için, uygulama alanlarında Asliye mahkemesi yetkisinde tarım mahkemeleri kurulması 
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lüzumlu görülmüştür. İleri yabancı ülkelerde de bulunan bu mahkemelerin tapulama mah
kemeleri karakterinde olması, hizmet benzerliği bakımından uygun bulunmuştur. 

Geçici madde 1, Tarım Bakanlığına bağlanacak kuruluşlar : 
Toprak ve su kaynaklarının ziraatte en uygun şekilde muhafazası ve kullanılması için gerekli 

işleri yapmakla görevli olup halen Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan Toprak - Su Genel 
Müdürlüğünün bu kanunun uygulanması bakımından esaslı bir unsur olması ve Tarım Bakanlığın
ca ifa edilmekte olan diğer tarım faaliyetlerinin tamamlanması bakımından tekrar Tarım Bakan
lığı bünyesine alınması, ayrıca çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasında görevli Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün çiftçiyi topraklandırma ile ilgili kuruluşlarının yeniden Ta
rım Bakanlığına devredilmesi madde ile hükme bağlanmıştır. 

Geçici madde 2. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan aktarma : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu bu kanunla kaldırılması dolayısiyle benzeri hiz-

mettler için o kanunla kurulmuş bulunan fonun yeniden tesis edilen özel fona katılması gerekli 
bulunmuş ve geçici madde getirilmiştir. 

Geçici madde 3. Kiracılık ve ortakçılık sözleşmeleri : 
Tasarı ile tarımda kiracılık ve ortakçılığın esasları ve yazılı sözleşmelerin bu esaslara uygun ol

ması zorunluğu getirilmektedir. Ancak bunun derhal bütün yurt sathında uygulanması imkânsızlı
ğı göz önünde tutularak bu madde ile kiracılık ve ortakçılık sözleşmelerinin bu kanun hükümle
rine uygun olarak yeniden düzenlenmesi için 3 yıllık bir süre verilmektedir. 

Geçici madde 4. Veraset ve intikalde muaflık : 
Ülkemizde, bâzı kimselerin, meselâ veraset ve İntikal Vergisi dolayısiyle vâki temliki tasarruf 

değişikliği işlemlerini tekemmül ettirmedikleri görülmektedir. Madde, tarım arazisi ile ilgili bu gi
bi işlemlerin biran önce tamamlanmasını teşvik maksadiyle, geçici bir süre için (1 yıl) vera
set - intikal ve tapulama işlerinde vergi, resim ve hare muaflığı hükmünü getirmektedir. 

Madde 194. Kanunda yer almıyan hususlar : 
Bu kanunda yer almıyan hususlar hakkında umumi hükümlerin uygulanacağı belirtilmekte

dir. 

Madde 195. Kaldırılan hükümler : 
Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile getireceği yeni hükümler dolayısiyle, yürürlükten kaldırılan 

kanunlar ve hükümler maddede belirtilmiş ve bu kanuna uymıyan hükümlerin yürütülemiyeceği 
hükme bağlanmıştır. Bu arada, yürürlükten kaldırılanlar, mevzuat arasında bulunan 7336 sayılı 
Kanunla orman emvalinden alınmakta olan % 3 özel idare hissesi ile 756 sayılı Kanuna göre Or
man Bakanlığınca tahakkuk ettirilmekte olan % 12,5 nisbetindeki Gider Vergisinden yapılan ta-
tasarrufun orman köylerinin kalkındırılmasına sarf edilmesi uygun görülmüş ve tasarruf edilen 
bu paranın konu ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bu kanunla kurulan özel fona yatırılması
na dair ilgili maddesinde hüküm getirilmiştir. 

Madde 196. Tüzük : 
Tarımımızın kalkınması ile ilgili amaç, ilke ve esasları belirten bu kanun, metinlerde sözü 

edilen birtakım tüzük ve yönetmelikleri çıkarılacaksa da, kanunda yer almış bâzı temel hüküm
lerin teferruatına inilerek açıklığa kavuşturulması ve tatbik yollarının aydınlatılması maksadiyle, 
yürütme organınca, bir genel tüzük çıkarılması zorunlu görülmüştür. 

Bu tüzüğün, mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde ilgili makamlarca hazırlanıp Danışta-
ya sevk edilmesi, türlü bakımlardan faydalı ve zaruri bulunmuş olmakla, kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 2 yıl içinde uygulamaya konma_sı gibi zamanla sınırlayıcı bir hüküm getirilmiş
tir. 
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Bu tüzüğü hazırlama inisiyatifinin, Tarım Bakanlığının ilgili kuruluşuna aidolması uygun bu
lunmaktadır. 

Madde 197. Yürürlük : 
Kanunun yürürlüğe girme tarihini belirtmektedir. 

Madde 198. Yürütme : 
Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. 
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TARIM VE TOPRAK REFORMU KANUN TEKLÎFÎ 

BÖLÜM: I 

KANUNUN AMACI VE TERİMLER 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı; yurt topraklarının verimli olarak işletilmesini, geçimini ta
rımdan sağlıyanların gelir ve hayat seviyesinin yükseltilmesini, topraksız olan veya yeter topra
ğı bulunmıyan çiftçilere bu kanunda belirtilen esaslar dâhilinde toprak verilmesini, artan nüfu
sun tarım ürünlerine olan ihtiyacının teminat altına alınmasını ve tarımda kalkınmanın gerçek
leştirilmesini sağlamak için : 

a) Tarım işletmelerinin düzenli ve ekonomik birer ünite haline getirilmesi, 
b) Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerin yeter gelirli işletmelere sahip kı

lınması, 
c) Tarımda toprak rejiminin düzenlenmesi, arazi mülkiyet ve tasarruf haklarının korunması, 
ç) Bitkisel ve hayvansal üretimin toplum yar arına uygun şekilde artırılması, 
'd) Tarımda üretimi artıran maddelerin, araçların ve tarım kredilerinin uygun şartlarla teda

riki ve kullanılması, 
e) Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması, 
f) Tarım arazisinin ve tarımda su kaynaklarının en uygun Ve en verimli bir şekilde kullanıl

ması, korunması, ıslahı ve verimliliğinin idame ettirilmesi, 
g) Çiftçilerin; teşkilâtlanması, teşebbüs kabiliyetlerinin geliştirilmesi, emeklerinin ve tasar

ruflarının değerlendirilmesi, eğitimi ve öğretimi, 
h) Tarım faaliyetlerinin havzalar itibariyle araştırmaya dayanan teknik ve ekonomik esasla

ra göre yürütülmesi, 
île ilgili tedbirlerin alınmasıdır. 

Terimlerin anlamı : 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin anlamı aşağıda gösterilmiştir : 
Çifçilik : Toprağı ve su kaynaklarını kullanmak, besleme ve bakım yapmak suretiyle devam

lı olarak bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi, bunların yetiştiricileri tarafından işlenip değer
lendirilmesi ve su ürünleri istihsali faaliyetidir. 

Çiftçi : Bir gelir sağlamak veya aile ihtiyacını karşılamak için devamlı olarak çiftçilik ya
pan kimsedir. Kiracı ve ortakçılar çiftçi sayılır. 

Ehil çiftçi : Tarımdaki öğrenim derecesi, çiftçilikte gördüğü eğitim, sahip olduğu bilgi ve 
tecrübe itibariyle bir tarım işletmesini bizzat idare etme niteliğinde olan kimsedir. 

Çiftçi ailesi : Çiftçinin kendisi, eşi ve bakmakla mükellef olduğu usul ve f uru'undan mey
dana gelen topluluktur. 

Mal sahibi çiftçi : Kendisine ait araziyi, tesis ve demirbaşları bizzat veya kentti yükümlü
lük ve sorumluluğu altında bilvasıta kullanmak suretiyle çiftçilik yapan kimsedir. 

Nüveci çiftçi : (Sertifikalı tohum, fidan, fide, çubuk, damızlık hayvan gibi canlı üretim ma
teryali yetiştiren kimsedir. 

Mal sahibi : Kendisine ait araziyi, tesis ve demirbaşları çiftçilik maksadıyle ken'disi işleten, 
başkasına kiraya veren veya ortakçılıkla işleten kimsedir. 

Kiracı : Bir sözleşmeye göre, kendi imkânlarına ek olarak, mal sahibinin arazisi ile diğer 
kaynaklarını, gerektiğinde tesis ve demirbaşlarını kullanmak suretiyle, çiftçilik yapan ve buna 
karşılık mal sahibine bir ücret ödeyen kimsedir. 

Millet Meclisli (S. (Sayısı : 869) 



— 124 — 

Ortakçı : Bir sözleşmeye göre, mal sahibinin arazi ve diğer kaynaklarını, tesis ve demirbaş
larını, onunla birlikte kullanmak suretiyle çiftçilik yapan ve buna karşılık elde edilen üründen 
pay alan kimsedir. 

Tarımda işyeri, işveren ve tarlm işçisi : Çiftçilik yapılan yere tarımda işyeri; Tarım işletme
si sahiplerine, ortakçı veya kiracılarına işveren; İşletme veya tarım arazisinde bitki ve hayvan 
ürünü üretiminde çalışan ürünlerin işlenmesi, nakli, alet, makina ve tesislerin bakımı ve kulla
nılması gibi işleri yapan ve ücreti işveren veya vekili tarafından Ödenen ve bu işlerde devamlı 
olarak çalışan kimseye tarım işçisi denir. 

Kendi arazisi veya tarımsal işletmesi olupta, gelirinin büyük kısmını buradan sağlayan ve ge
çici süre ile ücret karşılında başka işveren yanında çalışan kimse tarım işçisi sayılır. 

Tarım işletmesi : Çiftçilik yapmak için lüzumlu bulunan arazi, bina, tesis, alet, makina ve 
hayvan gibi üretim vasıtalarına sahip ve bunları çiftçilik işinde kullanan bir üretim ünitesidir. 

İşletme tipi : Yetiştirilen bitki ve hayvan ürünleri çeşitlerine ve bunlardan elde edilen g'elir 
nispetlerine göre işletmelerin isimlendirilmişidir. 

Küçük tarım ünitesi : Yıllık geliri, yeter gelirli tarım işletmelerinin gelirinden az olan ve 
ailenin ihtiyacını karşılamak üzere işletme dışında ek gelir sağlanması gereken ünitedir. 

Yeter gelirli tarım işletmesi : Bölge şartlarına uygun olarak tek veya çok yönlü tarım üre
timinde bulunan, aile fertleri tarafından işletilen ve bunların iş güçlerinin mümkün mertebe değer
lendirilmesine uygun olan, gerektiğinde tarım işçisi kullanılan, bir çiftçi ailesinin her türlü ihti
yaçlarının karşılanmasına ve işletmenin gelişme aino imkân verecek miktarda ve yılda enaz 30 
ton buğday değerinde net bir gelir sağlayan işletmedir. 

Orta tarım işletmesi : Yıllık geliri, yeter gelirli tarım işletmesinin asgari gelirinin iki katın
dan fazla olan ve aile iş gücünden başka devamlı olarak tarım işçici kullanan işletmedir. 

Büyük tarım işletmesi : Yeter gelirli tarım işletmesinin asgari gelirinin 16 katından fazla 
gelir sağlayan ve faaliyetlerinin büyük kısmı tarım işçileri tarafından yapılan işletmedir. 

Tarım arazisinin verimli olarak işletilmesi : Bulunduğu mahallin iklim ve toprak özelliklerine 
uygun, iyi vasıflı ve yüksek verimli tohum, fide, fidan, çubuk kullanmak, gübre tatbik etmek, 
zararlılarla ve hastalıklarla savaşmak, toprak ve su muhafaza tedbirlerini almak, arazi ve bitki 
özelliğine uygun şekilde toprak işletmek suretiyle muhitindeki işletmelere oranla devamlı şekilde 
daha çok verim elde edilmesidir. 

Düzenli tarım işletmesi : Tarım arazisi ve su kaynaklan verimli olarak kullanılan, birim başına 
yüksek miktarda ve kaliteli bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesini sağlıyacak şekilde arazi, bi
na, tesis, alet, makina gibi işletme sermayesine sahibolan işletmelerdir. 

Birim alandan âzami verim : Bulunduğu yerin, iklim, toprak ve topografya ezelliklerine gö
re, teknik vasıta ve metodlan en uygun bir şekilde kullanmak suretiyle, birim alandan ekonomik 
olarak alman en yüksek hasıladır. 

Tarım arazisi : Eiraat, çayır, mera, otlak, yaylak ve orman arazisi olarak kullanılan ve bu kul
lanma şekillerine tahsis olunan arazidir. 

Tarıma elverişli olmıyan arazi : Tarım arazisidışmda kalan arazidir. 
Arazi kullanma kabiliyeti : Arazinin toprak, topografya, drenaj ve iklim şartlarına göre ve 

ekonomik olarak bitki yetiştirme gücüdür. 
Arazi kullanma şekli : Tarım arazisinin; ziraat, çayır, mera, otlak, yaylak ve orman ar asisi olarak 

kullanılmasıdır. 
Orman sayılan yerler : Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen her yaş ve boydaki orman 

ağacı ve ağaççığı toplulukları yerleri ile birlikte; 
Toprak ve topografya özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebi ile ekolojik, teknik 

ve ekonomik şartlar bakımından kültür bitkileriyetiştirilmesine elverişli olmıyan; toprak ve su 
muhafazası tedbirlerinin alınması ve böylece birim alandan asami verim elde edilmesi yalnız orman 
örtüsü teşkili suretiyle mümkün olan her türlü bitki örtüsüne sahip veya örtüsüz araziler; yanan 
orman sahaları; orman sayılır. 
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Orman köylüüsü: Arazisinin tamamı veya bir kıısmı orman sının içinde kalan ve ekonomisi orma
na bağlı olan köyüm nüfusunda kayıtlı olup aynı köyde ailesi ile birlikte devamlı olarak en az beş 
yıldan beri ikâmet etmekte olan kimsedir. 

Ziraat arazisi-: Arazi kullanma kabiliyeti bakından toprak işletmek suretiyle, bağ, bahçe ve 
tarla bitkilerinin yetiştirilmesine uygun olan ve bu kullanma şekli diğer arazi kullanma şekillerin
den daha fazla ekonomik fayda sağlıyan arazidir. 

Çayır arazisi :Taban suyu veya sızıntı sularla beslenen ve arazi kullanma kabiliyeti ve ekolojik 
şartlar bakımından tabii ot yetişmesine uygun olan, esas olarak yaş veya kuru ot elde etmek için 
kullanılan ve bu kullanma şekli diğer arazi kul anma şekillerinden daha fazla ekonomik fayda 
sağlıyan arazidir. 

Mera arazisi : Arazi kullanma kabiliyeti bakımından (üzerinde tabiî olarak lot yetişilmesine 
elverişli olan, (hayvan otlatılması suretiyle faydalanılan, toprak ve su muhafazası için ot örtüsü 
altında (bulunması ıgereken ve kültür bitkileri yetişmesine (elverişli lolmıyan ve Ibu kullanma şekli 
diğer arazi kullanma şekillerinden daha fazla ekonomik fayda sağlıyan arazidir. 

Otlak arazisi : IEsa!s olarak kuru fert elde etmek için Ve kısmen Ihayvan otlatmak üzere faydala
nılan Ve kültür (bitkilerinde ıgeneratif gelişmeyi sınırlayacak kadar yüksek rakımlı lolan mera 
arazisidir. 

Yaylak arazisi : Muayyen mevsimlerde hayvan otlatmak suretiyle (faydalanılan ve kültür bit
kilerinde generatif gelişmeyi sınırlayacak kadar yüksek rakımlı lolan mera arazisidir. 

Islah edilebilir arazi : 'Teknik ve ekonomik olarak ıslahı mümkün olan /ve (bu 'suretle tarım ara
zisi (haline getirilebilen yabani meyvelik, makilik, fundalık, yabani zeytinlik, barnupluk, sakızlık, 
taşlık, asitli, ıalkali, turbiyer, eksibe <ve (benzeri arazidir. 

ıSu toplama (havzası : !Su ayrım çizgisi ile sınırlanan ve 'suları (bir anamecrada toplanarak de
nize veya trollere akan alandır. ISuları deniz veya (göllere ulaşmıyan su toplama 'havzaları kapalı 
havza sayılır. Ana su mecralarının kollarını besliyen alanlar ise tâli su toplama (havzalarıdır. 

Uygulama alanı : Bir veya (birden (fazla su toplama (havzası veya bir ibüyük lsu (toplama havza
sının tâli (bölümünden teşekkül eden ve bu kanun hükümlerinin uygulanması maksadiyle seçilen 
alanıdır. 

Geliştirme Plânı : Uygulama alanlarında kalkınma plânına uygun olarak; altyapının tamam
lanması, tarım üretiminin bilimsel ve 'teknik esaslara uygun olarak yürütülmesi, çiftçinin donatımı, 
kredi ihtiyacının karşılanması, tarım 'ürünlerinin pazarlanması, çiftçinin eğitimi ve teşkilâtlanması 
ve diğer faaliyetlerin ifası için yapılan Ve bu konularla ilgili kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilerin ıgörev ve yükümlülüklerini belirten plândır. 

Tarımda alt yapı : Tarım arazisinde ve çiftçilerin yaşadığı meskûn yerlerde yol, içme suyu, 
elektrifikasyon, mesken, toprak ıslahı, yerleşim ve arazi düzenlenmesi gibi maksatlarla (yapılan 
tesislerdir. 

Tapulu arazinin düzenlenmesi : Belli bir alan içerisinde bulunan tarım arazisi parsellerinden 
aynı şahsa aidolanlann diğer şahısların arazisi parselleri ile değiştirilmek suretiyle bir araya 
getirilmesi ve şekillerinin düzeltilmesi, ziraat tekniğine uygun bir balde yeniden parsellenmesi 
ve bu arada mümkün olduğu kadar küçük işletmelerin yeterli gelirli işletmeler haline getirilmesidir. 

Arazi (ölçü birimi : 'Tarım arazisi genişliğinin ölçü birimi dönümdür. Bir dönüm izdüşüm alanı 
bin metrekare olan arazi yüzeyidir. 

BöLtîM : II 

UYGULAMA ESASLARI . 

Uygulama alanı : 

MADDE 3. — Bu kanun su toplama havzaları esasına göre uygulanır ve bu maksatla memleket 
su toplama havzaları itibariyle uygulama aianlardma ayrılır. Bu alanlardan 'hangilerinin once-
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likle ele alınacağı Tarım 'Bakanlığının testoit ve teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırı
lır ve ilân edilir. 

Su toplama Ihavzalarmdaki uygulama alanlarının 'öncelik sırası, aşağıda gösterilen tıususlar 
dikkate alınmak ısuretiyle yapılacak (bir iön araştırmaya göre 'belirtilir. 

a) Tapulama ve (Kadastro işlerinin tamamlanmış veya foaşlamış olması, 
b) Yapılacak yatırımlara kıyasla (birim alandan 'sağlanacak Igelirin 'yüksekliği, 
c) Bölgenin ekonomik ve 'sosyal bakımından gelişmesi için acele tedbirlerin alınması zorun

luluğu, 
ç) IBu kanunun yürürlüğe girmesinden önce toölge kalkınma (plânlaması çalışmalarının biti

rilmiş veya !bu çalışmalara ıbaşlanılmış olması, 
d) Arazi ıslaJhı 'suretiyle kazanılacak tarım arazisi ile 'Devlete ait tarım arazisi Rezervinin 

genişliği, 
e) Büyük ısulama Ve kurutma (şebekelerinin mevcudiyeti veya projelerinin (hazırlanmış yahut 

hazırlanmakta olması, 
f) Toprak erozyonunun ve sel (baskınlarının önlenmesi veya alt yapı tesislerinin korunması 

bakımından acele tedbirlerin alınması zorunluğu, 
g) Bu kanunun uygulanmasında (projelere katılmaya istekli çiftçi sayısının fazlalığı, 
Bu (hususlardan en ıcjoğunu temsil eden alanlar öncelik alırlar. 
Her plân döneminde uygulamaya alınacak su toplama (havzalarının sayısı, teknik ve malî im

kânların yeterliliği ölçüsünde tesbit edilir. 
Uygulama alanı 'olarak ele alınmamış (olan diğer alanlardaki tarım (faaliyetleri, !bu kanunla 

konulan esaslara aykırı »olamaz. 

Arazi 'kullanma §e'klinin ve smırlarınm tesbiti : 

MADDE 4. — ISu toplama (havzalarında arazilerin kullanma şekilleri; toprak, topografya, dre
naj ve iklim ışartları, işletme 'bütünlüğü ve ekonomik faydalanma esasları |̂ öz önünde (bulunduru
larak ziraat, lorman, ıçayır, mera, otlak, yaylak arazisi ve tarıma elverişli olmıyan afazi (olarak ha
ritalar üzerinde iteıslbit edilir. 'Bu sınırlar Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariy-
le kesinleşir. 

Geliştirme -plânı ive projeleri : 

MADDE 5. — Uygulama alanı olarak ele alman Iher !su toplama (havzası için geliştirme plân
ları ve (bu plânlara ıgiöre yıllık programlar ^hazırlanır. Bu plân Ve programların tanziminde Tarım 
Bakanlığınca hazırlanacak uzun vadeli üretim ve talep projeksiyonları esas alınır ve bunların 
kalkınma plânlarına uygunluğu sağlanır. 

Ziraat, 'orman, çayır, mera, otlak ve yaylak arazisi olarak kullanma şekillerine ayrılan arazi
ler için geliştirme plânlarına uygun şekilde Tarım Bakanlığınca Ibirer geliştirme projesi yapılır. 

İlgili kamu kuruluşları (geliştirme projeleri için gerekli (bilgilerin toplanmasında, etütlerin ya
pılmasında, projelerin tanziminde ve uygulanmasında kendi hizmet konularına ait işleri Tarım 
Bakanlığının 'sorumluluğu altımda ve (birlikte hazırlanacak Ibir (program ve zaman cetveline (göre 
yaparlar Ve yaptırırlar. 

Pimime projelere uyma : 

MADDE 6. >— Uygulama alanlarında kamu kuruluşlarının yapacakları (her türlü tarım faaliyet
leri ö nci maddede (belirtilen ^geliştirme plân ve proj elerine aykırı iolamaz. Bu projelerde yer alan 
esaslara uyan özel sektör teş'öbbüsleri, (havza planına uygun zirai işletme projelerini yaptırmaları 
halinde [Devletçe desteklenir ve gerekli yardımlar yapılır. 

Geliştirme plânlarının, projelerinin ve üretim programlarının gerçekleşmesi için ilgili kamu 
kuruluşları; ısulama, drenaj, arazi ıslaJhı, köy yolu, içme suyu, köy elektrifikasyonu, tarım üfünleri-
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nin pazarlanması ve işlenmesi tohumluk, damızlık, güibre, mücadele ilâçları, ziraat alet ve maki-
nalan, tarım kredisi eğitim ve 'öğretim gibi yatırım ve tedbirleri uygulama alanlarında öncelikle 
ele alırlar. 

Yerleşim "yerlerinin 'belirtilmesi : 

MADDE 7. — Köy yerleşim yerlerinin; yer sarsıntısı, yer kayması, sel ve taşkın gibi âfetler
den korunması arazi düzenlenmesi ve ilerdeki gelişme imkânları igiöz önüne alınmak suretiyle, 
yeni köy yerleşim aüanlannm ayrılması veya mevcutlannın genişletilmesi için arazi ayrılması, ilgili 
kamu kuruluşları ve köy ihtiyar kurullannm görüşleri de alınmak suretiyle Tanm Bakanîlığınca 
yapılır. 

Tapu ve Kadastro Hşleri : 

MADDE 8. — Uygulama alanı olarak seçilen su toplama Ihavzalarmda Tapu ve Kadastro işleri 
öncelikle yapılır. 

BÖLÜM : III 

T AKİM BAKANLİĞİ I0M1ÎİNK (İKÇECKK ARAZİ 

Tarım Bakanlığı emrine geçecek arazi : 

MADDE 9. — Uygulama alanlarında Tarım Bakanlığı emrine geçecek arazi aşağıda gösteril
miştir : 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazim, 
b) Devletin özel mülkiyetinde bulunupta kamu hizmetlerinde kullanılmıyan tarım arazisi, 
c) Bir veya birkaç köy, kasaba veya şehrin orta malı olan veya çeşitli kanunlarla Hazinece 

bedelsiz olarak belediyelere devredilen tanm arazisinden gelecekteki ihtiyaçtan çok olduğu İçiş
leri, Tarım ve İmar ve İskân bakanlıklarınca belirtilen parçalar, 

ç) Kuruyan göllerden ve nehirler*in doldurulması ile meydana gelen sahipsiz arazi, Devletçe 
kurutulan sahipsiz batakliklar ile diğer ıslah edilebilir arazi, 

d) Yabani meyvalık, fundalik, makilik, yabani zeytinlik, harnupluk, sakızlık, bataklık, saz
lık, tuzlu, alkali asitli, turbiyer, taşlık ve eksibe olarak belirtilecek ıslah edilebilir arazi, 

e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştınla^ak arazi, 
f) Bu kanun hükümlerine göre Tarım Bakanhğmca satınalınacak tarım arazisi, 
(a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesi, (c) ve (d) bentlerinde 

yazılı arazi ilgili Bakanlıklarca belirtilmesi, (ç), (e), (f) bentlerindekilerin Hazine adına tapuya 
tescil edilmesi üzerine Tarım Bakanlığı emrine geçer. 

Arazinin kullanılma yerleri : 

MADDE 10. — 9 ncu maddeye göre Tarım Baiıanlığ?. enirine geçen araziden; 
a) Ziraat arazisi olarak ayrılanlar işletmesi yeter gelirli hale getirilecek veya hiç arazisi ol

mayıp ta yeter gelirli tarım işletmesine sahibolacak çiftçilere verilir. 
b) Çayır, mera, otlak ve yaylak arazisi olarak belirtilenler çiftçilerin teşkil ettiği kuruluş

ların intifama bırakılır. 
c) Orman arazisi olarak ayrılan ve üzerinde fiilen orman bulunmıyan arazi 72 nci madde gere

ğince ağaçlandırılmak üzere orman içi köylülerin veya bunların teşkil edeceği kuruluşların intifa
ma bırakılır. 
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Hazineye bırakılacak arazi : 

MADDE 11. — Tarım Bakanlığı emrine geçen araziden yapılan inceleme sonunda 10 îıcu mad
deye göre çiftçilere verilmesinde veya kuruluşlarının intifama bırakılmasında fayda olmadığı tes-
bit edilenler ile Millî Savunma ihtiyacı ve memleketin ekonomik ve sosyal gelişmesi için lüzumlu 
olduğu Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilenler Hazinenin tasarrufuna terk edilir. 

Hazinenin tasarrufuna terk edilenlerin her hangi bir maksatla satılması halinde satış bedelleri bu 
kanunla kurulan özel fona aktarılır. 

Köy içjinde olup konut kurmaya elverişli arsa durumunda olan yerler, o köye yerleşen ve ihti
yacı köy ihtiyar kurulunca belge ile tesbit edilen kimselere gerçek karşılığı üzerinden satılabi
lir. 

Islah edilecek arazi : 

MADDE 12. — 9 ncu maddeye göre Tarım Bakanlığı emrine geçen ıslah edilebilir arazMen Ta
rım Bakanlığınca uygun görülenler; ıslah edilmek kaydiyle, arazisi bulunmıyanlara, veya işletme
sini yeterli hale getireceklere ve orman içi veya civan köylülere ıslahtan önceki gerçek karşılığı 
üzerinden 20 yıl vâde ile borçlandırılmak suretiyle verilebilir. 

Çiftçilerin ıslah işlerini Tarım Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlattırılacak projelere uy
gun olarak yapmalan şarttır. 

Bu arazileri projelerine uygun olarak ıslah edecek çiftçilere bu kanuna göre kredi verilir, teknik 
ve maliyete iştirak yardımlan yapılır. 

Toplu halde bulunan alanlann ıslahı maksadı ile birlik kuracaklara arazi verilmesinde öncelik 
tanınır. 

BÖLÜM : IV 

TARIMDA İŞLETME BÜNYELERİNİN ISLAHI 

Amaç : 

MADDE 13. — Uygulama alanlarındaki işletmelerin düzenli ve ekonomik üniteler haline geti
rilmesi, küçük tanm işletmelerinin yeter gelirli işletmeler seviyesine çıkanlması ve topraksız çift
çilerin yeter gelirli işletmeye kavuşturulması için bu kanun hükümleri dairesinde Devletçe tedbir
ler alınır ve imkânlar sağlanır. 

İşletmelerin düzenli ve ekonomik hale getirilmesi : 

MADDE 14. — Uygulama alanlarında 5 nci maddede belirtilen geliştirme plân ve gayelerinde 
yer alan tedbirlerin gerçekleşmesi için işletmelerinin bünyesini bu esâslara göre düzenlemek isti-
yen çiftçilerin talepleri veya Tanm Bakanlığı mahallî teşkilâtının gerekli görmesi üzerine hazır
lanacak veya hazırlattırılacak plân ve projelerine göre kredi verilmek ve Devlet yardımları yapıl
mak suretiyle işletmeler düzenli ve ekonomik birer ünite haline getirilir. 

Taahhütler : 

MADDE 15. — işletmeleri düzenli ve ekonomik hale getirilecekler aşağıdaki hususları yazılı 
olarak taahhüt ederler; 

a) Tarım Bakanlığınca tasdik edilen tarım işletmesi plânlarını ve projelerini belirtilen sü
rede tesbit edilen programlara göre uygulamak, aldıklan kredi ve yardımlan maksada uygun ola
rak kullanmak, 

b) işletme plân ve projelerinin uygulanması neticesinde meydana gelen gelişmelerin izlenme
siyle ilgili kayıtlan tutmak, 

Millet Meclisi (S. [Sayısı : 869) 



— 129 — 

c) Askerlik, uzun süren hastalık, sakatlık veya çalışamıyacak kadar ihtiyarlık gibi zorunlu 
haller dışında işletmesini kiraya veya ortağa vermemek, 

Yukarıki taahhütlere riayet etmiyen işletme sahiplerine tutumlarını düzeltmek üzere bir yıllık 
mühlet verilir. Bu sürenin sonunda durum değişmezse verilen krediler ve yapılan yardımlar kesi
lir ve borçlan muacceliyet kesbeder. 

Yeter gelirli Metine tiplerinin tesbiti : 

MADDE 16. — Tarım Bakanlığı, araştırma sonuçlarına dayanarak, tarım çeşitlerine ve her su 
toplama havzasının iklim, toprak, topografya ve ekonomik şartlarına göre yılda 30 ton net buğ
day değerinden aşağı olmamak üzere üretim yapabilecek yeter gelirli tarım işletmesi tiplerini tesbit 
eder. 

Bu değer yeter gelirli bir çiftçi ailesinin en az gelir haddi olup, zamanla bir çiftçi ailesinin 
normal ihtiyaçlarını karşılamadığı ve işletmenin ekonomik gelişmesine imkân vermediği takdirde 
Tanm Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle yükseltilebilir. 

Yeter gelirli işletmelerin kurulması : • 

MADDE 17. — Uygulama alanlarında, işletmesini yeter gelirli hale getirmek veya yeter gelirli 
tarım işletmesine sahibolmak istiyen çiftçilere; arazi edinme, işletme, mesken, donatım kredileri 
sağlanır. 9 ncu madde gereğince Tarım Bakanlığı emrine geçen araziden yeteri kadar toprak ve
rilir, teknik yardım yapılır ve Devletçe projesine göre maliyete iştirak yardımında bulunulur. 

Yeter gelirli işitime kurulmasında şartlar ve öncelik t 

MADDE 18. — işletmesini yeter gelirli hale getirmek veya yeter gelirli tarım işletmesine 
sahibolmak istiyen çiftçilerin Türk vatandaşı olması, medeni haklarını kullanma yeteneğinde bu
lunması şarttır. 

Yeter gelirli işletmelerin kurulmasında aşağıdaki sıra gözetilir. 
a) Yeter arazisi olupta diğer yardımlara ihtiyacı olanlar, 
b) Yeter arazisi olmayıp da ihtiyacı olan araziyi satınalmak için arazi edindirme kredi isti-

yenler, 
c) Bir miktar arazisi olup da en az arazi verilerek yeter gelirli tarım işletmesine sahibolabi-

lecekler, 
ç) Başka yere göçürülmesinde zaruret bulunanlardan çiftçi olanlar, 
d) Hiç arazisi olmayıp başkasının arazisinde kiracı veya ortakçı olarak çalışanlar, 
e) Ailesiyle birlikte uygulama alanlarında en az üç yıl sürekli olarak oturmuş ve çiftçilikte 

ehil olan tarım işçileri, 
f) Mevsimlere göre değişik yerlerde bulunan ve hayvancılıkla geçinenlerden çiftçi olanlar, 
g) Aldığı tedbirlere rağmen arazilerinin büyük kısmı devamlı tabiî âfetlere uğradığı için ye

ter gelir sağlıyamıyan çiftçiler, 

Yeter gelirli işletmelerde taahhütler : 

MADDE 19. — İşletmesi yeter gelirli hale getirilecek veya yeter gelirli tarım işletmesine sahi-
bolacak çiftçiler, aşağıdaki hususlara uymayı yazılı olarak taahhüdederler. 

a) İşletmesinin düzenliliğini, bütünlüğünü bozmamak ve devamlılığını sağlamak, 
b) Teknik ve ekonomik tavsiyelere uymak, işletmesi ile ilgili projelere katılmak, 
c) Askerlik, uzun süren hastalık, sakatlık veya çalışamıyacak kadar ihtiyarlık gibi zorun

lu haller dışımda işletmesini ortağa veya kiraya vermemek, 
Taahhütlere riayet etmiyen, yazılı ihtarları ve verilen iki yıllık mühlete rağmen tutumlarını 

değiştirmiyen yeter gelirli tarım işletmesi sahipleri aleyhine mahkemeye başvurmaya, işletmesinin 
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tümünün gerçek karşılığı ile kendisinden alınmasını ve tapu kayıtlarımın Hazine adına değiştiril
mesini istemeye Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

•Mahkemece dâvâlının taahhütlerine uymadığına karar verildiği takdirde taşınmaz malların ta
pu kayıtları Hazine adına değiştirilip ve her türlü borçları ödenecek bedelden mahsubedilir. 

Borçlandırma ve tapuya tescil : 

MADDE 20. — İşletmesi yeter gelirli hale getirilecek veya yeter gelirli tarım işletmesine sahip 
kılınacak çiftçilere arazi verilmesinde; o arazinin gerçek karşılığı esas alınmak suretiyle borçlan
dırılır ve kanuni ipotek tesis edilmek suretiyle ilgili çiftçi adına tapuya tescil edilir. 

Yeter gelirli isletmelerin geri alınması veya devren satılması : 

MADDE 21. — Borçlarını tamamiyle ödememiş yeter gelirli tarım isletmesi sahibi çiftçiler her 
hangi bir sebeple işletmelerini bizzat işletmek islemezlerse 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 ge
lirli tarım işletmelerinin diğer bir çiftçiye bütün olarak satılmasında, eşit fiyat halinde 17 nci 
maddedeki şartları haiz olan çiftçinin öncelikle satmalma şartları doğar. Çiftçi arazisini tesbit 
edilecek arazi değeri üzerinden Tarım Bakanlığına satmak istediği takdirde, alman arazi Tarım 
Bakanlığına devredilen araziler gibi işlem görür. 

Yeniden arazi ve arazi edindirme kredisi verilmiyecekler : 

MADDE 22. — Aşağıdaki hususlara uymıyanîara bu kanun hükümlerine göre yeniden arazi 
edindirme kredisi verilmez. 

a) 19 ncu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen taahhütlere riayet etmediği için işlet
menin tümü geri almanlar, 

b) Sürekli ve verimli olarak işletilmediği için arazisi kamulaştırılanlar, 
c) Sahibolduğu tarım arazisinin tümünü veya bir kısmını 19 ncu maddenin (c) fıkrasında be

lirtilen sebepler dışında kiraya veya ortağa vermek, 
ç) Her hangi bir sebeple işletmesini bizzat işletmek istemediğinden tarım işletmesi kendisin

den geri alman veya devir suretiyle başkasına satılanlar, 

işletme araçlarında kayıtlamalar : 

MADDE 23. — Bu kanuna göre işletmesi düzenli veya yeter gelirli hale getirilen yahut ye
ter gelirli tarım işletmesine sahip kılınanlara özel fondan açılan kredilerle alman işletme araçları; 
borç tamamiyle ödenmedikçe satılamaz, üzerinde aynî ve şahsi bir hak meydana getirilemez, ger
çek ve tüzel kişilerin alacakları için hacz'edilemez. Ancak; borcun tamamen ödenmiş olması veya 
yeni teminat gösterilmesi, çiftçiliğin terki, arazinin bu kanun dairesinde kiraya verilmesi, işletme 
ihtiyaçlarını karşılıyacak daha iyi bir aracın alınmış bulunması veya işe yarama kabiliyetinin azal
ması gibi sebeplerle; bunların el değiştirmesine Tarım Bakanlığınca izin verilebilir. 

İsletmelerin ve parsellerin bölünmesinde esas : 

MADDE 24. — Miras, alım, satım, bağışlama ve trampa gibi el değiştirme işlemlerinde işlet
meler, o bölge için tesbit edilen yeter gelirli işletme tiplerinin sahibolacağı miktardan aşağı parça
lara ayrılamaz ve arazi parsellerinin bölünmesinde, 

a) Kuru tarla arazisinde yirmibeş dönüm, sulu tarla arazisinde on dönüm ve bağ - bahçe ara
zisinde beş dönümden daha küçük parçalara ayrılmaması, 
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b) Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde parsellerin toprak muhafaza, sulama 
ve toprak işleme tekniğine uygun şekil ve büyüklükte olması, 

Esas alınır. 

Tarım işletmesinde mirasçıların tasarruf hakları : 

MADDE 25. — Bir tarım işletmesi sahibinin ölümü halinde; 
a) Yeter gelirli tarım işletmelerinde işletmeya ait arazi, yapı, işletme araçları ve hayvanlar 

mirasçılar arasında taksim edilemez. Ancak mirasçîlar işletmeyi birlikte işletmeleri veya işletmenin 
aralarından birine satılması suretiyle şuyuun kaldırılmasını mahkemeden istiyebilirler, 

b) Orta ve büyük işletmelerde mirasçılar işletmeyi birlikte işletme veya işletmenin araların
dan birine satılmasında anlaşamazlarsa işletmenin yıllık geliri o su toplama havzası için tesbit 
edilen yeter gelirli işletme gelirinden az olmıyan kısımlara bölünmek suretiyle taksimini mahke
meden talebedebilirler. 

c) Mirasçılar, (b) fıkrasında belirtilen şekillerden birinde bir yıl içinde birleşip uzlaşamaz-
larsa mahkeme, tarım işletmesinin öncelikle bütün olarak satılmasına, bu mümkün olmadığı tak
dirde, işletmenin yıllık gelirleri yeter gelirli işletme gelirlerinden az olmıyan işletmelere bölünmesi 
suretiyle satılarak şuyuun kaldırılmasına veya tesbit edilecek arazi değeri üzerinden Tarım Ba
kanlığına satılmasına hükmedebilir. 

Orta ve büyük isletmelerin mirasçılar arasında bölünmesi : 

MADDE 26.— Orta ve büyük tarım işletmesi mirasçılarının işletmenin yeter gelirli işletme
den küçük olmıyan işletmelere bölünmesini istemeleri halinde, mahkemece; 

a) işletme, mirasçıların hepsine yetecek sayıca işletmelere bölünebiliyor ve mirasçıların hepsi 
de buna istekli bulunuyorsa her birine bir işletme verilir. Mirasçılardan bir kısmının istekli bulun
maması halinde işletmenin tamamı diğerleri arasında bölünür. 

b) îşletme, mirasçıların hepsine yetecek sayıda işletmelere bölünmüyorsa, yeni işletmeler mi
rasçıların birleşip uzlaştıkları mirasçılara verilir. 

(a) ve (b) fıkralarına göre yapılan işlemler sonunda, miras paylarına göre, mirasçılar arasın
daki alacak ve borçlar tesbit edilir ve mirasçıların birleşip anlaştıkları şekilde ödenmek üzere 
ilgililer borçlandırılır. 

UF ir aşçıların alacaklarının özel fondan karşılanması : 
MADDE 27. — Bir tarım işletmesinin 25 nci madde gereğince mirasçılardan birine veya bir

kaçına verilmesi halinde diğer mirasçıların alacakları, işletmeyi alanın deılhal ödemeye muktedir 
olamaması halinde özel fondan veya diğer kredi kaynaklarından kredi olarak karşılanır ve işlet
menin yeni sahibi buna göre borçlandırılır. 

İşletmelerin mirasçılardan başkasına satılabilmesi : 

MADDE 28. — Bir tarım işletmesi sahibinin ölümü halinde; mirasçıların aralarında anlaşama
maları veya işletmenin mirasçılarından ehil birine satılması mümkün olmadığı takdirde işletme 
başka bir ehil çiftçiye satılabilir. 

îşletmeyi alan yeni malike özel fondan veya diğer kredi kaynaklarından arazi edindirme kre
disi verilir. Böyle bir talip bulunmaması halinde, işletme tesbit edilecek arazi değeri üzerinden Ta
rım Bakanlığınca alınır. 
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BÖLÜM : V 

TAPULU ARAZININ DÜZENLENMESİ 

Tapulu arazinin düzenlenme şartları : 

MADDE 29. — Su toplama havzalarında ekonomik fayda, toprak işleme kolaylığı, işletme bün
yelerinin düzenlenmesi veya toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zorunlu kıldığı hallerde 
39 ncu maddede belirtilen çiftçi çoğunluğunun rızası ile arazi düzenlenmesi yapılır. 

Düzenlenme sırasında küçük tarım ünitelerinin yeter gelirli işletmeler haline getirilmesi sağla
nır. 

Tapulu arazinin düzenlenmesinin ele alınması : 

MADDE 30. — Uygulama alanları içinde veya dışında düzenlenme için plânlamaya alınacak sa
hadaki arazi sahiplerinin en az % 20 sinin veya ilgili çiftçi kuruluşunun isteği Veya Düzenleme 
Dairesinin teklifi üzerine o yerde arazi düzenlenmesi yapılması Tarım Bakanlığınca ele alınır. 

Düzenleme hazırlığı : 

MADDE 31. — Tapulu arazinin düzenlenmesi için programa alman saba, Düzenlenme Dairesi 
tarafından mahallî tapu sicil muhafızlığına bildirilir. Tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesi
ne bu parsellerin arazi düzenlenmesi alanına girdiği kaydolunur. 

Tapuya bildirim tarihinden proje uygulanmasının sona erdiği tarihe kadar proje sahasındaki 
her türlü arazi temlik işleri durdurulur. Bu müddet üç yılı geçemez, Ancak proje uygulanmasını 
aksatmıyan temlik işlerine Tapulu Düzenleme Dairesince izin verilebilir. 

Tapulaştırma alanında ifraz işlemleri öncelikle sonuçlandırılır. 

Kadastro işlemleri : 

MADDE 32. — Tapulu arazinin düzenlenmesi, kadastro yapılmış olan yerlerde uygulanır. Sa
hanın kadastrosu yoksa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle o yerin kadastrosu ya
pılır. 

Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğü, kadastrosu yapılacak yerleri Tarım Bakanlığının teklifi 
üzerine 766 sayılı Topulama Kanununun 78 nci maddesine bağlı kalmadan öncelikle programına 
alır. 

Kadastro yapılan yerlerde itirazlı parsellerin bulunması halinde tapulama hâkimliğince itiraz
ların halline öncelik verilir. Bu kararlar temyiz edildiği takdirde Yargıtayca yine öncelikle ele 
slmır, 

Plân ve proje hazırlanması : 

MADDE 33. — Düzenlenme yapılacak sahanın mülkiyet durumu, yollar ile sulama ve drenaj 
kanalları, diğer tesisler ve alınacak tedbirler, tapulu arazinin düzenlenmesi dairesi tarafından ha
zırlanacak plân ve projelerde gösterilir. 

Parsellerin derecelendirilmesi : 

MADDE 34. — Düzenleme yapılacak alandaki Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait parseller, 
verimlilik, yola ve yerleşim yerlerine yakınlık gibi unsurlar esas alınmak ve arazi tasnif haritala
rından da faydalanılmak suretiyle derecelendirilir ve her derecenin diğer derecelerle olan muade
leti tesbit edilir. 
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Gereken hallerde derecelendirme yerine bu kanur-a göre tesbit edilecek gerçek karşılık esas alına
bilir. 

Derecelendirme işleri derecelendirme komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon; Tapulu Ara
zi Düzenleme Dairesinden bir teknik elemanın başkanlığında, köy muhtarı ile tapulaştırma alanın
da arazisi bulunan şahısların kendi aralarından seçecekleri üç asil ve iki yedek üyeden kurulur. 

Düzenleme alanı birden fazla köyü kapsadığı hallerde, her köy sının içindeki arazi için yuka-
rıki esaslara göre ayrı birer komisyon teşkil olunur. 

Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde, komisyona katılmak üzere, Belediye Meclisi tarafından 
ve kendi üyeleri arasında bir asil ve bir yedek üye seçilir. 

Komisyon üyeleri, kendileri ve birinci derecedeki akrabalarına ait arazinin derecelendirilmesi 
işine katılamazlar. Bu gibi parsellerin derecelendirilmesinde komisyona, asil üyeler yerine yedek 
üyeler alınır. 

Arazi malikleri içinden derecelendirme komisyonlarına katılacak asil ve yedek üyelerin seçim 
usulleri ile komisyonların toplanma ve karar yeter sayısı, hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Derecelendirmenin kesinleşmesi : 

MADDE 35. — Derecelendirme komisyonu tarafından her parsel için ıtesbit ©dilen dereceyi ve 
her derecenin diğerleriyle muadeletini gösterir liste, kroki ve cetveller arazi maliklerinin gös
terebilecekleri yerlere yirmi gün süreyle asılarak ilân edilmekle beraber; durum, ilgililerin ika
metgâh adreslerine ayrıca bildirilir. Liste, kroki ve cetvellerin asılmak suretiyle ilân edildiği tu
tanakla tevsik edilir. 

ilgililer ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak komisyon başkanlığına itiraz ede
bilirler. Komisyon, bu itirazları inceler ve vereceği karan ilgililerin adreslerine bildirir. 

itiraz üzerine komisyonca verilen karan kabul etmiyenler, kararın bildirilişi tarihinden iti
baren onbeş gün içinde yazılı olarak Tapulu Arazi Düzenleme Dairesine itiraz edebilirler. Tapulu 
Arazi Düzenleme Dairesi bu itirazları Tanıu Bakanlığına bildirir. Bakanlık, mahallinde durumu 
inceletir ve kararını ilgililere tebliğ eder. 

Derecelendirme bu suretle kesinleşmiş olur. 

Arazi malikleriyle görüşme : 

MADDE 36. — Parsellerin dereceleri ve her derecenin diğerleriyle muadeleti kesin olarak 
tesbit olunduktan sonra, 

Tapulu Arazi Düzenleme Dairesince, köy muhtan veya belediye meclisine seçilen üyenin hazır 
bulunacağı bir toplantıda arazi malikleriyle ve bulunmıyanların gönderdikleri temsilcileriyle 
görüşülerek onların arazi düzenlemesi sırasında göz önünde tutulmasını istedikleri hususlar bir 
tutanakla tesbit olunur. Bu toplantıda bulunmıyanlar için ikinci bir toplantı tertiplenir ve ken
dilerine toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Bu toplantıya da gelmiyenlerin arazi tapulaştı-
rılmasında göz önünde bulundurulması gereken her hangi bir isteği olmadığı kabul edilir. 

Tapulu arazi düzenleme esasları : 

MADDE 37. —Tapulu arazi düzenlemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a) Düzenleme alanındaki her kişiye ait parsellerin toplamına eşit alan ve derecede olmak 

üzere bir veya birkaç parsel halinde bir arada yeni arazi verilir. 
Bu mümkün olmadığı takdirde o kişiye başka derecelerden kendi parselleri derecelerine mua

dil genişlikte arazi verilir. 
b) Düzenleme alanında ev ahır, samanlık, ağıl, ambar, hangar, arteziyen kuyusu ve sera gibi 

sabit tesislerle münferit zeytinlik, bağ, bahçe ve benzeri alanlar bulunduğu takdirde yeni parsel
lemede, bunlar eski maliklerine bırakılır. 
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c) Arazi maliklerinin tapulu arazi düzenlendirilmesiyle ilgili istekleri imkânların müsaadesi 

nisbetinde yerine getirilir. 
ç) Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi tarafından tesbit edilecek en az parsel yüz ölçüsünden 

küçük olan muhtelif şahıslara ait parsellerin sulama, drenaj ve yol imkânlarından faydalanabil
meleri için plânlama esasında bunların bir arada olması göz önünde bulundurulur. 

Eksilme ve artışlar : • 
MADDE 38. — Tapulu arazi düzenlendiriimeısi yapılan alanda, yol kanal ve benzeri müşterek 

tesislerin kapladığı yerler dolayısiyle meydana gelecek arazi eksilmeleri, bu alandaki özel mülki
yete konu teşkil etmiyen araziden karşılanır. 

Bu suretle karşılanamıyan kısım, arazi büyüklükleri ve değerleri ile orantılı olarak maliklerin 
arazisinden düşülür. Düşülen miktar malikin arazisinin % 5 inden fazla olamaz. Bu miktar teknik 
zaruretler dolayısiyle % 5 i geçerse düşülen fazla kısmın /bedeli gerçek karşılığı üzerinden idarece 
arazi sahibine ödenir. 

Düzenleme yapılan alanda tatbikat sonunda arazide artış olursa bu arazi, bu kanun hüküm
leri diresinde kullanılmak üzere Tarım Bakanlığı emrine geçer. 

Projenin kesinleşmesi : 
MADDE 39. — Son şeklini alan tapulu arazi düzenleme projesi ve ekleri mahallinde onbeş gün 

süreyle mutad yerlerde asılmak suretiyle ilân edilir ve ilânın yapıldığı bir tutanakla tevsik edi
lir. Ayrıca durum arazi maliklerinin ikametgâh adreslerine yazılı olarak bildirilir. 

Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi arazi maliklerinden, projeyi kabul ettiklerine dair yazılı mu
vafakat ister. Düzenleme alanındaki arazinin yarısından fazlasına malik bulunan ve adedçe malik
lerin üçte ikisini teşkil eden kimselerin muvafakat etmesi halinde projenin icaplarına diğerleri 
de uymaya mecburdur. Gaipler ve adresi tesbit edilemiyenler ilân tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde müracaat etmezlerse projeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Muvafakati alman arazi düzenleme projesi Tarım Bakanlığınca tasdik edildikten sonra ke-
sinleşir. 

İstisnai düzenleme hali : 
MADDE 40. — Bir alanda tapulu arazi düzenlemesi yapılabilmesi için, 39 ncu maddede şart 

koşulan çoğunluğun sağlanamaması ve faikat toplum yararı bakımından o yerde düzenleme yapıl
masında Tapulu Arazi Düzenleme Dairesinin zörunluk görmesi halinde 39 ncu maddede belirti
len asgari çoğunluklardan birisinin en az dörtte üçünün muvafakatinin alınması yeterli sayılır. 

Projenin araziye tatbiki ve tescil işlemi : 
MADDE 41. — Kesinleşen düzenleme projesi Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi ile Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtınca röleve ölçme işleri birlikte yapılmak suretiyle araziye 
tatbik edilir. 

Tapu İdaresi, Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi tarafından gönderilen yeni mülkiyet listelerini, 
arazi maliklerinden alınan muvafakatnameleri ve parselasyon plânlarını inceledikten sonra başka 
bir talebe lüzum kalmadan, kendiliğinden eski tescilleri siler ve yeni duruma göre gereken tes
cilleri yapar. 

Düzenleme sahalarında alınacak tedbirler : 

MADDE 42. — Düzenleme işlerine başlanacağı tarih, en az altı ay evvelinden o sahadaki çift
çilere mahallinde mutad vasıtalarla duyurulur. Düzenleme yapılacak sahaya ekilecek ürünün çe
şidi, kaplıyacağı alan ve yeri Tapulu Arazi Düzenleme Dairesi ile köy ihtiyar heyeti tarafından 
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birlikte kararlaştırılır. Bu kararda belirtilen hususlara riayet etmiyenler ileride her hangi bir za
rar ve ziyan talebedemezler. 

Ancak, arazide evvelce ekimi kararlaştırılan ürün bulunduğu halde uygulama sırasında ürü
ne zarar verilmesi halinde bunun bedeli idarece sahibine ödenir, 

Özel hallerde düzenleme : 

MADDE 43. — Zeytinlik, bağ, bahçe ve benzeri alanlarda arazi düzenlemesi, maliklerin tama
mının yazılı muvafakati ile yapılır. 

Küçük arazilerin satın alınmasını teşvik : 

MADDE 44. — Düzenleme alanlarında yeter gelirli işletme haline getirilemiyecek kadar kü
çük olan veya çok sayıda mâliki bulunan, bu yüzden düzenlemeyi güçleştirecek olan arazinin ye
ter gelirli işletme haline getirilecekler tarafından satmahnmasmı temin etmek üzere öncelikle ara
zi edindirme kredisi verilir ve bu kredilerin faizleri özel fondan karşılanır veya Tarım Bakanlı
ğınca satınalmarak 17 nci madde esaslarına göre dağıtılır. 

Yerleşim yerlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 45. — Birden fazla köyü kapsıyan düzenleme alanlarında düzenleme sırasında bir 
köy sınırı içinde işletmeleri yeter gelirli hale getirilemiyen çiftçiler istekleri üzerine ve imkânla
rın müsaadesi nisbetinde düzenleme alanındaki diğer bir köye nakledilerek orada yeter gelirli 
işletme sahibi haline getirilebilirler. 

Düzenlemenin devamlılığı : 

MADDE 46. — Düzenlemenin bitirildiği alanlardaki parsellerin alım, satım, miras, bağışlama 
ve trampa gibi el değiştirme işlemleri sebebiyle şeklinin ve büyüklüğünün değiştirilmesi düzen
leme amacına aykırı olmamak kaydiyle Tapulu Arazi Düzenleme Dairesinin iznine bağlıdır. 

Bu izin verilmesinde 24 ncü madde hükmü uygulanır. 

Aynî ve şahsi haklar ; 

MADDE 47. — Tapulu arazi düzenlenmesine konu teşkil eden taşınmaz mallar üzerindeki ay
nî ve şahsi haklar genel hükümlere tabidir. 

BÖLÜM : VI 

SULAttLY TAKIMDA KULLANILMASI 

Suların tarımda k-ullanüma esasları : 

MADDE 48. — özel mülkiyete konu teşkil eden veya Devletin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan suların tarımda, verimli ve ekonomik b ir şekilde kullanılması ve kullanma haklarının dü
zenlenmesi bu kanun esaslarına göre yürütülür. 

Yeraltı suları hakkındaki 167 sayılı Kanunda açıklık bulunmıyan hallerde yeraltı sularının 
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. 

Millet Meclisi (S. ISayısı : 869) 



— 136 — 

Tartma tahsis olunan sular : 
MADDE 49. — Su kaynaklarının o çevrenin içmje suyu bedeli su itiyatlarından artan 

miktarı tarımda kullanmalara tahsis, olunur. Kamu yararı ve ekonomik bakımdan başkıa amaçlar 
için kullanılmanın daha faydalı olacağı tesbit edilen hallerde tarıma tahsis olunan sulardan kı
sıtlama yapılabilir. Kısıtlamanın yapılacağı haller Tarım Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar tara
fından birlikte kararlaştırılır. 

'Su kaynaklarının hukukî durumu : 

MADDE 50. — Su kaynakları; bulunduğu veya çıktığı arazinin mütemmim cüzi olup, mülkiye
ti arazinin malikine aittir ve mülkiyeti bulunduğu veya çıktığı arazinin mülkiyeti ile beraber 
iktisabolunur. 

Su 'kaynağının verdisi, malikin sahibi bulunduğu arazinin sulama suyu ihtiyacından fazla ol
duğu takdirde, arazinin normal ihtiyacından arta kalan kısmı tarımda kullanmaya tahsis edil
mek üzere kamulaştırılabilir. 

Ancak, su kaynağı üzerinde bir sulama tesisi yapılarak maliki tarafından verimli bir şekil
de işletilıniesi halinde kamulaştırma yoluna gidilemiez. 

Hıikukan göçeri! mülkiyet belgesi bulunnııyan su kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu
na geçer. 

Su kaynağının verdisinin tesbitinde Eylül ayı başındaki su miktarı esas alınır. 

Devlete ait suların kullanılması : 
MADDE 51. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan suların sulama maksadiyle ger

çek vs tüzel kişiler tarafından kullanılması ve bunların sulama tesisleri kurmaları yetkili Ba
kanlığın izninle tabidir. 

Kullanma izinlerinin verilmesi ile ilgili esaslar Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı tarafından birlikte tesbit olunur. 

Önceki tesisler ve müktesep haklar : 

MADDE 52. — Bu kanun yürürlüğ© girdiği tarihten önce sulama veya diğer maksatla ya
pılmış 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 etmiş kullanma hakları bu kanunla verilen kullan
ma izni olarak devam eder. 

Önceden yapılmış tesislerin kaldırılması : 

MADDE 53. — Kurulmuş olan teslisler yeni sulama şebekelerinin kurulmasına veya suların 
verimli olarak kullanılmasına engel teşkil ediyorsa, bunlar gerçek karşılıkları verilmek suretiy
le satınalmır veya kamulajtınlır. 

Bir hakka dayanmadan kurulmuş olan tesisler isıe tazminat verilmek suretiyle kaldırılır. 

Kullanmada öncelik : 

MADDE 54. — Kaynağın verdisi sulanacak arazinin tamamının su ihtiyacına yeterli olma
ması halinde kullanma izninin. 

Verilmesinde, sudan daha önce faydalanılmış olma şartı aranır. Daha önce kullanma bahis 
mevzuu olmadığı hallerde, sulanacak arazinin kaynağa veya sulama tesisine yakınlığı öncelik sı
rasının tesbitinde esas alınır. 
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Kullanma izninin kaldırılması ve kamulaştırma : 

MADDE 55. — Suların tarımda verimli olarak kullanılması esastır. Bu maksatla Devlet ge
rekli imkânları sağlar ve yardımları yapar. 

Devletçe sağlanan imkânlara ve verilen süreye rağmen, geçtiği veya suladığı arazinin yahut 
kaynağın fiziki ve kimyevi niteliğine zarar veril diği, önemli derecede su israfına sebebolduğu ve
ya kaynağın verimli olarak kullanılmadığı tesbit edildiği takdirde, yetkili Bakanlıkça kullanma 
izinleri kaldırılır, özel mülkiyete konu olan sular ise tesisleri ile birlikte kamulaştırılır. 

Sulama ücretleri : 

MADDE 56. — Devlete, gerçek veya tüzelkişilere ait sulama şebeke ve tesislerinden su 
alanlar aşağıda belirtilen esaslar dairesinde sulama ücreti öderler. 

Devlet sulama şebekelerinde toplam sulama ücreti tesislerin amortisman bedelleriyle şebe
kenin yıllık işletme ve bakım giderlerinin toplamından fazla olamaz. Bir dönüme isabet eden 
sulama ücretinin tâyininde, sulanan ürünlerin ortalama gelirleri arasındaki nisbetler nazara alınır. 

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen sulama şebekelerinde bir dönüme isabet edeoı su
lama ücreti; tesislerin amortismanı, yıllık işletme ve bakım masrafları ve normal teşeibbüs kâ
rı göz önüne alınarak tesbit edilir. 

Su tevzii esasları : 

MADDE 57. — Sulama şebekeleri içinde ki bitki münavebesi, yetiştirme tekniği, sulama me
todu, su ihtiyacı, tuzluluk kontrolü ve drenaj gibi faktörler nazara alınmak suretiyle yapılacak 
su tevzii ile ilgili esaslar Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından birlikte dü
zenlenir. 

Su sicili : 

MADDE 58. — Tarımda kullanılan su kaynaklarının verdisi, taşkın durumu, fiziki, kimyevi 
ve biyolojik özellikleri, mülkiyet, kullanma haklan, kullanma izinleri ve kullanma şekilleri, yö
netmelikte belirtilecek esas ve usullere göre, sicil kaydına geçirilir. 

Su yollan geçit hakkı : 

MADDE 59. — Gerçek ve tüzel kişilere ait su yollarının sahipli araziden geçirilmesine zaru
ret olduğu hallerde arazi sahibi tam tazminat karşılığında ve umumi hükümlere göre irtifak 
hakkı tesis etmek suretiyle geçit hakkı tanımak zorundadır. 

Devlete ait su yollarının sahipli araziden geçirilmesi halinde bu saha üzerinde irtifak hakkı 
tesis edilir. İrtifak hakkı tesisinde anlaşmaya varılmadığı takdirde kamulaştırma yoluna gidilir. 

Su yollarının niteliği : 

MADDE 60. — Gerçek veya tüzel kişilere ait su yollarının içinden geçtiği alanlara zarar ver-
miyeoek ve su kaybına sebebolmıyacak şekilde ve tekniğine uygun olarak yapılması ve bu duru
mun idame ettirilmesi zorunludur. 

Su yollarını belirtilen nitelikte yapmıyan ve bu suretle içinden geçtiği araziye zarar veren
lerin kullanma izinleri kaldırılır, özel mülkiyet konusu sularda ise kaynak verimli işletilmi
yor sayılarak kamulaştırılır. 
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BÖLÜM : VII 
CAYİR, MERA, OTLAK VE YAYLAK ARAZİLERİN KULLANILMA VE GELİŞTİRİLMESİ 

Tahsis ve faydalanma : 

MADDE 61. — Uygulama alanlarında Devlete aidolan ve bu kanuna göre çayır, mera, otlak 
*ve yaylak olarak ayrılmış bulunan araziler birliktle kullanılmak üzere o arazi ile ilgili çiftçile
rin bu kanuna göne teşkil ettiği kuruluşlar tüzel kişiliğine tahsis olunur. 

Bu tahsisler başkalarının intifama bırakılanı az. Veya kiraya verilemez. 

Sicil kaydı tutulması : 

MADDE 62. — 61 nci maddeye göre çiftçi ku ruluş'larına tahsis olunan çayır, miera, otlak ve 
yaylakların Tarım Bakanlığınca sicil kayıtlan tutulur. Yapılan tahsislerin tapu sicilini işlenme
si sağlanır. 

Tahsis edilen çayır, mera, otlak ve yaylakların maksadına uygun bir şekilde kullanılıp kul
lanılmadığının tesbitinde ve sınır ihtilaflarında bu sicil'kayıtları esas alınır. 

Birlikte kullanma esasları : 

MADDE 63. — Birlikte kullanılmak üzere tüzel kişiliklerle tahsis olunan Devlete ait çayır, 
mera, otlak ve yaylaklarda Tarım Bakanlığımca tesbit edilecek otlatma gücü üstünde hayvan 
otlatılamaz ve otlatmada belirli bir münavebe uygulanır. 

Çayır, mera, otlak vie yaylaklardan tahsis yapılan tüzel kişiliğıe dâhil her çiftçi, hayvan varlı
ğı ve kuruluşa katılma payı oranında otlatma veya ottan faydalanma hakkına sahiptir. Otlat
ma veya ottan faydalanma hakkını kısmen ve tamamiyle kullanamıyanlarm bu hakları tahsis ya
pılan tüzel kişilik tarafından aynı şartlarla ve yönetmelikte belirtilecek esaslara ğörie diğer üye
lere verilebilir. 

Otlatma ve ottan faydalanma ücretleri : 

MADDE 64. — Tüzel kişiliğe dâhil çiftçiler, otlatma ve ottan faydalanma haklarına kar
şılık olarak her hayvan birimi başına tesbit edile dek ücret tüzel kişilik adına ödenmekle yüküm
lüdürler. 

Bu ücret; Tarım Bakanlığı mahallî teşkilâtı ve Ziraat Odası temsilcilerinin de katılması ile 
tüzel kişilik Yönfetim Kurulu tarafından tesbit edilir. 

Çiftçi kuruluşu tarafından toplanan bu paralar, çayır, mera,, otlak ve yaylakların işletilme
si; korunması ve geliştirilmesinde kullanılır. Her yıl toplanan paranın yüzde onu bu kanunla teş
kil iedilen özel fona yatırılır. 

İkinci fıkrada belirtilen ücretleri zamanında ödemiyenler hakkında Kamu Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Islah v<e bakım : 

MADDE 65. — Tüzel kişilere tahsis edilen çayır, mera, otlak ve yaylaklardan ıslaha muhtaco-
lanlar veya bunların ıslaha muhtaç parçaları, tahsis yapılan tüzel kişilikler tarafından projelerfe 
göre kısım kısım ıslah edilir. Ayrılan kısımlar ıs] ah edilinceye kadar buralarda hayvan otlatıla
maz. Ancak müsaitse otları biçilerek faydalanılır. 

Çayır, mera, otlak ve yaylakların ıslâhı ve bakımı için gerekli projeler Tarım Bakanlığı tara
fından yapılır. Veya yaptırılır. Projelerin uygulama giderleri 64 ncü madde gereğince tolanan pa. 
ralardan, çiftçi kuruluşuna verilen kredilerden ve Devletin maliyete iştirak yardımlarından kar
şılanır. 
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Verimli i§letme ile ilgili tedbirler : 

MADDE 66. — Çiftçi kuruluşlarının intifama tahsis edilen çayır, mera, otlak ve yaylaklar
dan âzami verimin sağlanabilmesi için; 

a> Bu yerlerde ve gidiş geliş yolu üzerinde projelerine göre hayvan mahsullerini işleme 
tesisleri, barınaklar, hayvan sulama tesisleri, muhafaza depolan ve elverişli yerlerde alım merkez
leri kurulur. 

b) işletme merkezleri ile (a) fıkrasında sayılan yerler arasındaki yollar yapılır ve gidiş ge
liş zamanları düzenlenir. 

c) Hayvan-sağlığı bakımından gerekli tedir ler alınır. 
ç) Tüzel kişiliğe dâhil çiftçilerin; hayvancılık bilgilerinin artırılması, bunlara usta ve ço

banlar temini için ilgili kamu idareleri ile çiftçi kuruluşlan arasında işbirliği yapılır. 
d) Çiftçilerin et, süt ve mamulleri ile diğer ürünlerin üretiminden pazarlanmasma kadar 

türlü faaliyetler için kooperatifler kurmaları sağlanır. Bunlara, teknik, maliyete iştirak ve kredi 
yardımları yaptırdıkları veya Tarım Bakanlığınca yapılan projelere göre incelikle yapılır. 

Yasaldar : 

MADDE 67. — İntifaı tüzel kişilere bırakılan veya mülkiyeti gerçek kişilere aidolan çayır, 
mera, otlak ve yaylaklar hayvan otlatma ve ot üretiminden başka maksatlarla kullanılamaz. Ak
si halde yapılan tahsisler kaldınlır. Gerçek kişilere ^dolanlardan verimsiz işletmeler de bu ka
nun hükümleri gereğince kamulaştınlır. Ancak, teknik ve ekonomik şartlarda vâki olacak de
ğişikliklere dayanılarak Tarım Bakanlığının mü saadesi ille bu arazinin kullanılma şekilleri değiş
tirilebilir. 

Orman içindeki çayır, mera, otlak ve yaylaklar : 

MADDE 68. — Orman sınırlan içinde bulunan çayır, mera, otlak ve yaylak arazilerin ko
runması, bakımı ve geliştirilmesi ve bunlardan faydalanma esasları ile ormanlardan geçiş usul
leri orman dışındaki çayır, mera, otlak ve yaylaklar için bu kanunla getirilen hükümlere tabi
dir. 

Göçebe halindeki hayvancılığın düzenlenmesi : 

MADDE 69. — Uygulama alanlarında geleneklere göre yapılan göçebe hayvancılık; ilgilile
re belirli yerlerde Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylak tahsisi suretiyle ve bu kanun hüküm
lerine göre düzenli esaslara bağlanır. 

Göçebe hayvancılıktan vazgeçmek istiyenlere arazi edindirme kredisi, mesken kredisi ve di
ğer Devlet yardımlannda öncelik tanınır. 

Yönetmelik : 

MADDE 70. — Çayır, mera, otlak ve yaylaklarda otlatma ve ottan faydalanma usulleri, çift
çilerden alınacak ücretlrin te&biti ve tahsili, kamu teşekkülleri ile çiftçi kuruluşları arasındaki 
işbirliği, çayır, mera, otlak ve yaylaklann otlatma gücünün tesbiti, bakımı, geliştirilmesi, işletil
mesi, göçebe hayvancılığın düzenlenmesi ve sair hususlarla ilgili esaslar yönetmelikte belirtilir. 
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BÖLÜM : VIII 
ORMANLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

Ormanlarla ilgili tedbirler : 

MADDE 71. — IBu kanunun uygulanması ile ilgili olarak ; 
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, yetiştirilmesi, mevcut veya yeniden tesis edilecek 

gerçek ve tüzel kişilere ait ormanlar için teknik yardım ve kredi sağlanması, 
b) Gelişen (teknik ve ekonomik şartlara göre yurt ormanlarından modern silvikültür esas

ları dâhilinde ve yetişme muhiti şartlarında mümkün [olan 'en yüksek Itecessüm ve Ihektar serve
tini elde edecek şekilde ve kalitede orman (hâsılatının devamlı olarak alınması ve fbu suretle 
ormanların ekonomik Ibir kaynak (haline getirilmesi, aynı zamanda ormanların sel teşekkülünü 
önleme, iklim ve su rejimini düzenleme, toprak erozyonunu- durdurma gibi lolumlu etkilerinin 
artırılması, 

c) Gelişen ışartlar ve ormancılık tekniği karşısında lormanlarm verimliliğini ve bununla il
gili çalışmaları düzenliyen envanterlerin yapılması, işletme plânlarının, beynelmilel araştırma veri
lerinden de faydalanılarak Orman Bakanlığı, Orman Fakülteleri ve diğer araştırma kurumlarında 
asgari her on senede bir periyodik olarak gözden geçirilmesi, gerekli tashih ve yenileme esasları
nın tesbit edilmesi, 

d) Bu hizmetler için araştırma kuruluşlarının (güçlendirilmesi ve uygulamaların araştırma 
verilerine göre yönetilmesi, 

e) Ormanların geliştirilmesi, yetişme muhitine uygun hızlı büyüyen çit bitkileri üretilme
si, rüzgar /perdelerinin tesisi veya yeni (ormanların kurulması için gerekli tohum ve fidanların 
üretimi maksadıyla yeterli fidanlıkların tesis edilmesi, 

ile ilgili işlerin uygulama alanlarında 'öncelikle 'ele alınmasından Orman Bakanlığı sorura-
ludur. 

Özel orman 'tesisi ve yardımlar : 

MADDE 72. — Su toplama havzalarında ormana tefrik edilecek araziden özel mülkiyete 
konu olanlar ile Devlet ormanları dışındaki (Devlete ait araziden (bu kanuna (göre ormana ayrıla
rak gerçek ve tüzel kişilere lorman (haline (getirilmek üzere taihsis lolunan yerlerin ta'hsis olunan 
kişiler tarafından orman (haline 'getirilmesi için gerekli tonum ve fidan (bedelsiz olarak Devlet
çe temin edilir, ayrıca bunlara en az yirmibeş yıl vâde ile yeteri kadar kredi sağlanır ve tek
nik yardım yapılır. Kredilerin faizleri, tesis edilen ormanların bakım ve koruma masrafları ile si
gorta primleri özel fondan karşılanır. Ağaçlandırılan arazinin sahibi, ağaçlandırmadan itibaren 
elli yıl için ağaçlandırdığı sahaya ait arazi vergilerinden muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde 
muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır, verilen krediler faizleri ve sair masrafları ile 
birlikte tahsil olunur. 

Orman haline getirilmek üzere tahsis edilen arazi beşinci yıl sonunda ağaçlamayı yapana be
delsiz olarak temlik olunur. Bu yerleri beş yıl içinde ağaçlandırmayanlardan veya ağaçlandırılan 
yerleri orman halinde koruyup devam ettirmeyenlerden temlik hakkı geri alınır. 

Bu suretle kurulan ormanlar Orman Kanununun hususi ormanlarla ilgili hükümlerine tabi
dir. 

Orman köylüleriyle işbirliği : 

MADDE 73. — Ormaniçi köylülerinin kalkındırılması maksadiyle, her aileden asgari bir kişinin 
orman işlerinde devamlı çalıştırılmalarını sağlamak gayesiyle ormanlarda; 

a) Orman amenejman cüzi tam büyüklükleri, köy topluluğunun ihtiva ettiği aile adedi dik
kate alınarak tâyin ve tesbit edilir. 
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b) Her amenejman plânı ile sayısı kadar işletme sınıfına ayrılır. 
c) Her işletme sınıfında koruma, yol, ekim, dikim, bakım müdahaleleri, imar, istihsal ve ta

şıma gibi yapılacak işler zamana ve mekâna göre tertip ve tanzim edilerek düzenli yürütülecek 
plânlara bağlanır. Bu plânlarda öngörülen hizmet ve vecibeleri yerine getirmeyen aileler orman dı
şına çıkarılır ve gerekiyorsa yerlerine başka aileler alınır. 

Ormaniçi köylülerin kendi aralarında bu kanuna göre kuracakları köy orman kooperatiflerinin 
kuruluşunda Orman idaresince kredi verilir ve teknik yardım yapılır. 

Yukardaki esaslar dâhilinde orman köylüleri ile işbirliği kuruluncaya kadar plân ve projelere 
göre, Devlete ait ormanlarda yaptırılacak kesme,taşıma, toplama, istif, imal, bakım, imar, ağaçla
ma, koruma yol yapma, orman yangınlarını önleme, zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele ve 
orman son depolarına kadar nakliyat gibi orman işleri, münhasıran köy orman kooperatiflerine 
veya üyelerine birim fiyat, yevmiye ve pazarlıkla yaptırılır. 

Orman, ürünlerinin değerlendirilmesi : 

MADDE 74. — Ormanlardan üretilecek odun hammaddesi ile tali ürünlerin iç ve dış piyasada 
•rasyonel şekilde değerlendirilmesi için haızlanacak orman sanayi plânlamasına uygun olarak, köy 
orman kooperatifleri tarafından endüstri tesislerinin kurulması teşvik olunur. 

Kredi temini veya yardımlar : 

MADDE 75. — Köy orman kooperatiflerine, plânlara göre yapacakları ağaç ve odun kesimi,, 
işlenmesi, değerlendirilmesi, yükleme ve boşaltılması, depolama, istif ve pazar yerlerine nakli gibi 
işler için, gerekli âlet, makina motorlu nakil aracı temini maksadıyla özel fondan uzun vadeli kre
di verilir. 

Aralarında köy orman kooperatifi kurmuş olan ormaniçi köylülerinin bu maddede belirtilen 
araç ve gereçlerle teçhiz edilmelerini ve ormaniçi köylülerinin kalkmdırılmalarını sağlamak üzere, 
Orman Bakanlığınca yapılacak orman emvali satışlarından, satış bedellerinin % 15 i ve Orman 
Bakanlığı konsolide bilançosunda ihtiyat akçesi düşülmüş kârın % 25 i bu kanunla kurulan özel 
fûna yatırılır. 

Ormaniçi ve civarında yaşayan ve geçimlerini genellikle ormana bağlamış olan köylülerin ara 
ziraatı yapmaları için gerekli tedbirler alınır. Elsanatlarımn öğretilmesi için lüzumlu alet, makina 
ve malzeme düşük faizli ve uzun vadeli kredi olarak temin edilir. Ayrıca köylülerin kredi kuruluş 
larından tarım kredileri almalarında 73 ncü maddeye göre yapacakları işlere ve alacakları istih
kaklarına karşılık olmak özere Orman İdaresi tarafından kredi teminatı verilir. 

BÖLÜM : IX 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIĞIN DÜZENLENMESİ 

Kiracılık ve ortakçılık sözleşmeleri : 

MADDE 76. — Tarımda kiracılık ve ortakçılık, bu kanun hükümlerine uygun olarak mal sa
hibi ile kiracı veya ortakçı arasında düzenlenecek yazılı sözleşmelere göre yapılır. 

Sözleşme örnekleri Tarım Bakanlığınca hazırlanır. 
Yazılı sözleşmeye dayanonıyan kiracılık ve ortakçılık anlaşmalarından doğacak ihtilâflarda 

örnek sözleşmeler esas alınır. 

Kiraya veya ortağa verilecek arazi büyüklüğü: 

MADDE 77. — Küçük veya yeter gelirli tanın işletmeleri bu kanım hükümleri dâhilinde, bütün 
olarak ve ancak bir çiftçiye kiraya veya ortağa verilebilir. 
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Orta veya büyük tarım isletmelerinin veya bunlara ait tarım arazisinin birden fazla çiftçiye 
kiraya veya ortağa verilmesi halinde; 

a) Bir kiracı veya ortakçıya verilecek kısmın sağlıyacağı yıllık gelir; bölge için belirtilen 
yeter gelirli tarım işletmesi gelirinden az olamaz. Kiracı veya ortakçımın kendi arazisi varsa yeni
den verilecek arazi miktarının teşbihinde bu kısım nazara alınır. 

b) Bir şahsa ait işletme veya işletmelerin büyüklüğü ne olursa olsun, 10 dan fazla kimseye 
ayrı ayrı kiraya veya ortağa verilemez. 

Bu hükümlere uyulmasından mal sahibi sorumludur. 

Mal sahihinin vecih eleri : 

MADDE 78. — Kiracılık veya ortakçılık şeklindeki işletmelerde mal sahibi, kiracı veya or
takçısına, 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 rıza
sını almadan işletmesini aynı şarjlarla başkalarına kiraya veya ortağa veremez. 

Mal sahibi; kira veya ortağa verme şartlarını değiştirmek istediği takdirde, sözleşmenin biti
minden altı ay önce yeni şartlarn yazılı olarak kiracı veya ortakçıya bildirir. Kiracı veya ortakçı
nın bu şartları kabulü halinde, mal sahibi; başkaları ile anlaşma yapamaz. 

Mal sahibi işletmesini bizzat kendisi veya füruu vasıtasiyle işletmek isterse keyfiyeti sözleş
menin bitiminden altı ay önce ya<zılı olarak kiracıya veya ortakçıya bildirmek suretiyle sözleşmeyi 
sona erdirslbilir. Kiracı veya ortakçının buna itiraz hakkı yoktur. Sözleşme bu suretle sona erdiril
diği halde şart üç -ay içinde yerine getirilemezse kiracı veya ortakçı tazminat talebinde buluna
bilir. 

Kiraya veya ortağa verilen arazinin bu kanundaki esaslara igöre verimli olarak işlletilmesin-
den mal sahibi sorumludur. 

Mal sahihi için yasaklar : 

MADDE 79. — Mal sahibi, kiracı veya ortakçılarından aşağıda yazılı hususları istiyemez; 
a) Kiracı veya ortakçının veya bunların aile efradının karşılıksız olarak kendi işinde çalış

masını, 
b) işletmeden elde edilen ürünün kendine veya kendi istediği yere ve şekilde satılmasını yahut 

kendi tesislerinde işlenmesini, 
c) işletmeye yahut kiracı veya ortakçının ailesine lüzumlu bulunan ihtiyaç maddelerinin ken

di satış yerlerinden sağlanmasını, 
ç) Yaptığı malî yardım karşılığının kendisine ürün olarak verilmesini, 

• Kiracı ve ortakçının vecibeleri : 

MADDE 80. — Kiracı veya ortakçı, sözleşme süresince bu kanun hükümleri ve sözleşmedeki 
esaslar dairesinde kira veya ortaklık konusu işlemeye veya işletmeye iştirake zorunludur. 

Kiracı veya ortakçı mal sahibinin nz'ası olmadıkça kira veya ortaklık konusunu kısmen ve
ya tüm olarak baJşkasma devredemez. 

Kiracı veya ortakçı tarafından yapılacak tesis ve alınacak tedbirler : 

MADDE 81. — Kiracı veya ortakçı, sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde işletmede gerekli 
tesisleri yapabilir ve işletme ile ilgili tedbirleri alabilir Bumun için kendilerine mal saJhibinin ke
faleti veya diğer teminatlar kaırşılığı kredi verilebilir. Bunlardan doğan gider ve gelirlerin* pay
laşılması ve sözleşmenin sona erimesi halinde ne şekilde hareket edileceği, sözleşmede belirtilir. 
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Kiracı veya ortakçının şüf'a hakkı : 

MADDE 82. — Mal sahibi, kiracılık veya ortakçılık süresi içinde, arazisini satmak isterse, 
mevcut kiracı veya ortakçı sözleşme konusu arazi üzerinde şüf'a hakkına sahiptir. 

Tarafların değişmesi : 

MADDE 83. — Sözleşmenin devamı süresinde taraflardan birinin ölümü veya her hangi bir se
beple kaybolması, mal sahibinin değişmesi gibi hallerde yapılacak işlemler sözleşmede yazılı de
ğilse ; taraflar, mirasçıları veya kanuni temsilcileri sözleşmenin devamı veya feshi üzerinde ser
bestçe anlaşır ve karara varırlar. Bu kararı mahallî Ziraat Odasına, yoksa Tarım Bakanlığının il
gili kuruluşuna (yazılı olarak bildirirler, Anlaşma mazhk halinde 89 ncu madde hükümlerine göre 
hareket edilir. 

Kira bedeli ödeme şekli ve süre : 

MADDE 84. — Bir tarım işletmesinin veya arazisinin yıllık kira ücreti bu işletme veya arazi
nin gerçek karşılığının yüzde onundan fazla olamaz. Mal sahibinin kiracıya taşınmaz mallar
dan başka alet, makina ve sair üretim vasıtaları da vermesi halinde bunların kira ücreti sözleşmede 
ayrıca 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 alarak ödiyebilir.. 

Kira süresi dört yıldan az olamaz. Bu süre, esas itibariyle, yetiştirilen asıl ürünün hasadı ile 
sona erer. 

Ortakçılıkta pay ve süre : 

MADDE 85. — Ortakçılıkta mal sahibi ve ortakçısının yükümlülük ve paylan sözleşme ile 
belirtilir. Ancak mal sahibinin payı, üretim için sağlıyacağı arazi, bina, araç ve diğer imkânlara 
göre yüzde ondan az ve yüzde elliden fazla olamaz. Ortakçılık süresi en az üç yıldır. 

Sözleşmelerin düzenlenmesi : -

MADDE 86. — Kiracılık veya ortakçılık sözleşmeleri, basılı örneğe göre, mal sahibi ile kiracı 
veya ortakçı arasında üç nüsha olarak düzenlenir. Sözleşmeler, mahallî Ziraat Odası ve Ziraat 
Odası bulunmıyan yerlerde Tarım Bakanlığının ilgili kuruluşu tarafından kanuna uygunluk bakı
mından incelenir ve onaylanarak birer kopyası taraflara verilir ve üçüncü kopyası alıkonur. 

O mahalde sonradan Ziraat Odası kurulursa tarım kuruluşu sözleşme kopyalarını odaya dev
reder. 

Kira sözleşmelerinde yer alacak hususlar : 

MADDE 87. — Kira sözleşmelerinde aşağıdaki başlıca hususlar yer alır. 
a) Tarafların, adı, soyadı ve ikametgâh adresleri, 
b) Kiralanan arazi veya işletmenin yeri, genişliği, sınırları, üzerindeki tesisler ve nitelikler, 
c) Yıllık kira ücreti, ödeme şekli ve zamanı, 
ç) Kiralamamın başlama tarihi ve süresi, 
d) İşletmenin kullanılış şekli, 
e) Sözleşmenin uzatılma veya yenilenme esasları, 
f) Sözleşmenin sona erme veya fesih şartları, 
g) işletmede yapılacak değişiklik veya geliştirmelerle ilgili hükümler ve bunlarda tarafların 

yükümlülükleri, 
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h) Mal sahibi ve kiracının uyacağı özel şartlar, 
ı) Yönetmelikte belirtilecek diğer ilgili hükümler, 

Ortakçılık sözleşmeleri : 

MADDE 88. — Ortakçılık sözleşmelerinde aşağıdaki başlıca hususlar yer alır; 
a) Tarafların adı, soyadı ve ikametgâh adresleri, 
b) Ortaklık konusu, 
c) Tarafların ortaklığa katılma şartlan, üretim işindeki yükümlülük ve sorumlulukları, 
ç) Tarafların ortaklık payları ve payların alınması şekilleri, 
d) Ortaklığın başlama tarihi ve süresi, 
e) Sözleşmenin uzatılması veya yenilenme esasları, 
f) Sözleşmenin sona erme ve fesih şartları, 
g) Ortaklığın -özelliğine göre tarafların karşılıklı diğer haklan ve vecibeleri, 
h) Yönetmelikte belirtilecek diğer ilgili hükümler, 

Anlaşmazlıkların halli : 

MADDE 89. — Sözleşmenin ihlâli veya her hangi bir suretle anlaşmazlık çıkması kiracılık 
veya ortakçılığın feshi sebebi olabilir. Böyle bir anlaşmazlıik vukuunda, iş Hakem Heyettin© ha
vale edilir. Hakem Heyeti, biri kiracı veya ortakçı diğeri mal sahibi tarafından tâyin edilecek 
iki kişi ile bu ikisinin Tar'ım Bakanjığı mahallî teşkilâtı veya konuya göre ilgili odalardan se
çecekleri tarafsız üçüncü bir kişiden kurulur. Bu heyet konuyu sözleşmede yazılı hususları da 
göz önüne ailarak inceler ve kararını verir. 

Bu karara uyulduğu tebliğinden itibaren on gün içinde taraflarca birlikte yazı ile bildirilir ve 
anlaşmazlık devam ederse mahallî mahkemeye başvurulur. 

Anlaşmazlığın halli için hakimin bilirkişilere başvurması halinde bilirkişi heyeti, Ziraat Mü
hendisleri Odasına kayıtlı iki Ziraat Yüksek Mühendisi ile mahallî Ziraat Odalarınca gösterilecek 
arazi sahibi bir çiftçiden kurulur. 

Devlete ait arazi : 

MADDE 90. — Uygulama alanlarında Hazine tarafından arazilerin kiraya verilmesinde bu 
kanun hükümlerine uyulur. Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen kira bedelleri bu kanuna 
göre kurulan özel Fon'a yatırılır. 

BÖLÜM : X 

ÇİFTÇİNİN TEŞKİLÂTLANMASI 

Teşkilâtlanmayı teşvik : 

MADDE 91. — Çiftçilerin; üretlim maddeleri ihtiyaçlarının sağlanması toprak ve su kaynakla-
ranm, orman, çayır, mera, otlak ve yaylaktan işletilmesi ve geliştirilmesi, tanmda alt yapı tesisle
rinin kurulması, kredi ihtiyaçlarının karşılanması, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, emek ve 
tasarruflannm değerlendirilmesi gibi maksatlarla tanm kooperatifleri ve birlikleri kurmaları ve 
kurulmuş olanlann tanmsal kalkınmada etkili bir varlık olacak şekilde geliştirilmesi hazırlanacak 
statü ve projelerine göre Tanm, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklannca sağlanır ve teşvik olunur. 

Tanm Kooperatifleri : 

MADDE 92. — Bir çevrede; belli şartlarla her çiftçinin üye olabileceği, üyeleri arasında fark 
gözetmeyen, üyelerine fazla menfaat sağlamayı hedef tutan, üyeleri tarafından idare ve kontrol 
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edilen, yürütücüleri mümkün mertebe parasız hizmet gören, üyeleri iştirakleri oranında sorum
luluk taşıyan, kuruluşun alacak ve borçlarından dolayı birbirlerine zincirleme kefil olan, politika 
ile uğraşmayan, değişik ortaklı ve değişik sermayeli özel hukuk tüzel kişiliği niteliğinde tanm 
kooperatifleri kurulabilir. 

Kooperatiflerin hizmet alanları : 

MADDE 93. — Tanım kooperatifleri belirli bir çevredeki çiftçilerin; tarım ürünlerini bir mer
keze toplama, depolama, tasnif, anbalaj, işleme, satış merkezlerine taşıma, iç ve dış pazarlara sat
ma ve bu maksatlarla pazar yerleri, depo imalâthane, fabrika ve benzeri tesisler kurma, tanm 
alet, hakine, vasıta, gübre, yem, ilâç, tohumluk ve damızlık gibi maddeleri satınalma, gereğinde 
imâl veya yurda ithal etme, mevduat toplama ve bunları değerlendirme, kredi verme ve bu mak
satlarla kooperatif sandıklan ve kooperatifleri bankası kurma, orman tesisi, ormanların iman, 
bakımı, korunması, orman ürünlerinin değerlendirilmesi, köy el sanatlarının geliştirilmesi gilbi 
işleri yaparlar. 

Kooperatiflerin kurulma şartları ve ortaklıklar : 

MADDE 94. — Tarım kooperatifleri kurulabil -nesi için ortaklık vasıflarım haiz en az 7 kişi ta
rafından anasözleşmenin imzalanması, imzaların noterce tasdikinden sonra Tanm Bakanlığınca 
onaylanması şarttır. Tanm kooperatifleri en az 29 ortakla faaliyetlerini devam ettirirler. 

Kooperatifler tek veya çok amaçlı olarak kurdurlar. Bir köyde aynı amaçlan güden birden faz
la tanm kooperatifi kurulamaz. Tek veya çok amaçlı tanm kooperatifleri aynı amaçlı koopera
tiflerle birleşerek .bölgesel kuruluşlar meydana getirebilirler. 

Kooperatiflerin bölgesel kuruluşlan birleşerek millî seviyede üst kuruluşlan teşkil edebilirler. 
Kooperatifler; amaçlarına uygun diğer kooperatiflere, kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara 

ortak olabilirler veya bunlarla ortak kuruluşlar kurabilirler. 

Anasözleşmelerde belirtilecek hususlar •: 

MADDE 95. — Tanm kooperatiflerinin yapacağı esas işler, ortaklarda aranacak vasıflar, or
taklık paylan, sermaye ve yedek akçe teşkili, sorumluluklar, yıllık gelir - gider farklarının he
saplanma ve kullanılma şekilleri (birleşme, aynlma ve dağılma işlemleri ve ıdiğer hususlar anasöz
leşmelerde (belirtilir. 

Kooperatiflerin sermayeleri : 

MADDE 96. — Kooperatiflerin sermayeleri esas itibariyle üyelerin ortaklık paylanndan teşek-
(kül eder. Kooperatiflerin satış kârlanndan, değerlendirme ve tedarik farklanndan üyeleri adına 
kesintiler yapılmak suretiyle (bunların ortaklık paylan artmlabilir. 

Kooperatif üyelerinin ortaklık paylan ve kooperatiften Ibaşkasma 'olan borçlar için haciz ve 
rehnedilemezler. Bunlar (bu kuruluşlara rehnedilmiş sayılır ve başkasına satılamaz ve devredilemez. 

Kooperatif sandıkları ve kooperatifler Bankası : 

MADDE (97. — Çiftçilerin paralanmn değerlendirilmesi, (bunlara lüzumlu kredilerin sağlan
ması ve çiftçi kuruluşlannm faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması gibi mak
satlarla kooperatif sandıklan ve (bunlann birleşmesi suretiyle (kooperatifler (bankası kurulur. 

Kooperatif sandıklannm sermayesi, kooperatiflerin ve kişi olarak çiftçilerin katılmalanndan, 
kooperatifler (bankasının sermayesi de kooperatif sandıklarının katılma paylanndan teşekkül eder. 

Kooperatifler ibankasına kamu kuruluşlan ile özel hukuk tüzel kişileri lortak olalbüirler. An-
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cak kamu kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin katılma payı (bankanın toplam sermayesinin 
% 49 undan if azla olamaz. 

Kooperatif fbankasının kuruluşu Ve işleyişleri özel kanunda [belirtilir. 

Kooperatiflerde [üyelik >§artı •: 

MADDE 98. —Tarım kooperatiflerine üye olacakların, kooperatifin faaliyet alanı içerisindeki 
çevrede kooperatifin konusu ile illgili olarak çiftçilik yaptması şarttır. Kiracı ve ortakçı olarak 
çiftçilik yapanlar kooperatife üye olabilirler. 

Tarım ürünleri üzerin'de (ticaret Veya komisyonculuk yapanlar, üretim maddelerini imal eden 
veya satanlar, faizle para ve mal olarak kredi verenler tarım kooperatiflerine üye olamazlar. 

Bir ortağın payı kooperatif (sermayesinin % 5 iniigeçemez. 

Türk Ticareti 've kooperatifler kanunlarının uygulanması : 

MADDE 199. — 'Tarım kooperatiflerinin kuruluşu, Çalışma esasları ve bu kanunda yer almiyan 
diğer (hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve kooperatifler Kanunu (hükümleri uygulanır. 

Tarım birlikleri : 

MADDE 100. — (Belli (bir çevredeki çiftçiler; toprak muhafazası arazi ısMhı, (sulama, arazi top-
lulaştırılması, müşterek mera ıslahı ve diğer tarımda altyapı tesislerinin yapılması bunların ba
kımı, işletilmesi ile Itolhumluk ve damızlık üretimi gibi tarımla ilgili diğer yatırım ve hizmetlerin 
ifası için kamu Itüzel kişiliğini (haiz Tarım Birlikleri kurabilirler. 

BirUklerin kuruluşu : 

MADDE 1101. — Bir çevrede Tarım Birliğinin kurulması için en az 7 çiftçinin yazılı müracaatı, 
ilgili kamu kuruluşu tarafından (gerekli projenin hazırlanması ve Anasözleşmenin tanzimi şarttır. 

Hazırlanan proje ve Anaısözleşmenin ö çevredeki çiftçilerin üçte ikisinin tasvibi ve Vilâyetçe 
uygun görülmesi üzerine Tarım (Bakanlığının müs'bet mütalaası ve (Bakanlar (Kurulunun tasvibi ile 
Tarım Birliği kurulur. 

Tarım Birliklerinin üye isayıöı 120 Çiftçiden az olamaz. 
Toprak muhafaza, sulama, arazi ıslahı, arazi düzenleme, mera ıslahı maksadiyle kurulacak bir

liklerin faaliyet sahasına girfen alandaki araziyi tasarrufunda bulunduran çiftçiler ve kamu ku
ruluşları ile lözel (hukuk tüzel kişileri Birliğe üye olmak zorundadırlar, tfye kayıtlarını yaptırmı-
y anların kayıtları Yönetim (Kurulunca re'sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. 

Birlik organları : 

(MADDE 102. — (Tarım Birliklerinin organları iG-enel IKurul ile Yönetim ve Denetleme kurulun
dan ibarettir. Bu organların kuruluşu, görev ve çalışma esasları, yönetmelikte (belirtilir. 

Birliğin gelirleri : 

(MADDE (103. —• Tarım /birliklerinin gelirleri şunlardır : 
a) Üyelerin katılma payı, 
b) Tesis, işletme İdare ve [bakım masrafları karşılığı olarak üyelerden yapılacak tahsilat, 
c) Bağışlar ve yardımlar, 
ç) 'Çeşitli gelirler, * 
Birliklere üyelerin lödiyeceği katılma payı; sahiboldukları arazinin genişliği, ürettikleri tohum

luk veya (damızlığın miktarı ve faydalanma derecelerine (ĝ öre yönetim kurulunca tesbit edilir. Bu 
teisfoite üyelerin genel kurulda itiraz hakkı »aklıdır. 
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Bütçe ve harcama usulleri : 

MADDE 104. — Tarım Birliği Bütçesi yönetim kurulunca hazırlanır, genel kurulun tasvibi 
alındıktan sonra valilikçe onaylanır. Yeni yıl Bütçesi onaylanıncaya kadar eski yıl bütçesi uygu
lanır. 

Tanm birliklerinin muamele ve harcamalan 1050 sayılı Muhaselbei TTmumiye ve 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme Ve İhale IKanunu (hükümlerine tabi değildir. Bu işler Maliye ve Tarım Bakan
lıklarınca tesfbit edilecek esaslar dairesinde yürütülür. 

Birliklerin ^malları ve alacakları : 

MADDE 105. — Tanm (birliklerinin mallan ve değerleri aleyhine suç işliyenler Devlet analları 
aleyhine suç işliyenler ıgibi ceza görürler. 

Birliklerin alacakları bakımından, üyelerinin haczi caiz (bütün taşınır ve taşınmaz malları üze
rinde kanuni rehin ve ipotek hakları vardır. 

Üyeler tarafından vâdesinde ödenmiyen Birlik alacakları hakkında Yönetim Kurullarınca veri
len tahsil kararlan, icra dairelerince ilâmlar gibi infaz olunur. 

Yardımlar : 

MADDE 106. — Çiftçilerin bu kanunda belirtilen esaslara uygun olarak kuracaklan tanm 
kooperatifleri ve (birliklerine kuruluş ve işleyişleri için kredi verilmesinde ve Devletçe yapılacak 
diğer yardımlarda, kooperatif veya toirlikçe genel havza plânına uygun olarak Tarım Bakanlığına 
veya zirai proje (bürolanna yaptırılmış ve Tarım Bakanlığınca tasdik edilmiş projeler esas alına
rak öncelik tanınır. 

Tarım Bakanlığınca teşviki uygun görülen konularda kurulmuş veya kurulacak kooperatif veya 
birliklere Devlet kamu kuruluşlan ortak olarak iştirak eder aynca yabancı sermayenin (bu gibi 
kuruluşlara katılması sağlanır. 

Gözetim ve denetim : 

MADDE 107. — Tanm kooperatiflerinin kuruluş amaçlarına göre çalışmaları, Tanm Bakan
lığının gözetimine tabidir. Bunlardan Devlet yardımından yararlananlar yardımın kullanılışı ba
kımından, Tanm Bakanlığınca denetlenir. 

Tanm Birliklerinin teftiş ve denetimi Tanm Bakanlığı tarafından yapılır. 

BÖLÜM : XI 

TARIM ARAZÎSİNİN VERİMLİ OLARAK İŞLETİLMESİ VE KAMULAŞTIRILMA 

Arazinin verimU olarak işletilmesi : 

MADDE 108. — Bu kanuna 'göre tanm arazisinin Verimli olarak işletilmesi esastır. 
Verimli olarak işletilen tarım arazisi dağıtım raıaksadiyle kamulaş tınlamaz. 
Tanm Bakanlığı arazinin verimli olarak işletilmesi için fbu kanunda Ibelirtilen yardımların ya

pılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 
Tanm arazisinin bu kanunda belirtildiği şekilde verimli olarak işletilmemiş (olduğunun tesbitine 

dair esaslar; su toplama havzasının toprak, topografya, iklim şartlan ve işletme tipleri gibi unsur-
lan nazara alınmak suretiyle Tarım Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belli edilir. 
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Kısmen kmnulasiırma : 
MADDE 109. — Uygulama alanlarında gerçek ve özel (hukuk tüzel kişilerine aidolan tarım ara

zisinin bu kanuna Igöre verimli olarak işletilmıediğinin Tarım Bakanlığı tarafından tesbit edilmesi 
halinde keyfiyet arazi sahibine tebliğ lolunur. 

Verilen üç yıllık mühlet sonunda arazisini verimli »olarak işletmediği tesbit edilirse, lo (bölgeye 
ait yeter gelirli tarım işletmesi tiplerinden birisi için yeter miktar ve nitelikte arazi kendisine 
bırakılır ve geri kalan kısmı topraksız olan Veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçilere verilmek 
üzere kamulaş'tırılır. 

Kamulaştırılma 'sırasında sahibine bırakılacak kısım İşletme bütünlüğüne uymak kaydiyle mal 
sahibi tarafından seçilir. 

Tamamen 'kamulaştırılacak arazi : • 

MADDE 110. — Uygulama alanlarında topraksız olan veya yeter toprağı ıbulunmıyan çiftçilerin 
yeter gelirli işletmelere sahip kılınması anaksadiylfâ; 

a) îki yıl üst üste işletilmediği veya (boş bırakıldığı tesbit edilen ve verilen (bir yıllık müh
lete rağmen işletilnıiyen özel mülk konusu tarım arazisi, 

b) ıözel idare Ve (belediyelerin özel mıülkiyetinde iolup 'da kamu (hizmetlerinde kullanılmıyan 
veya bir hizmete tahsisi İçişleri, Tanm ve îmar- ve İskân Bakanlıklarınca uygun görülmiyen ta
rım arazisi, 

c) Bu kanun (hükümlerine göre uygulama alanı içinde bir yere veya diğer bir uygulama, ala-
lanına kaldırılan kimselerin tanm arazisi, 

ç) 'Orman veya ıçayır, mera, otlak ve yaylak sınırına dâhil olması gerektiği tesbit 'olunan ve 
saJhiîbi tarafından bu kanun Ihükümlerine göre sağlanan Mitün imkânlara rağmen, orman veya 
çayır, mera, otlak ve yaylak olarak değerlendirilemiyen tarım arazisi, 

d) 44 ncü maddede (belirtilen düzenleme alanlarındaki küçük arazilerden çiftçiler tarafından 
satmalmmıyanlar, 

Üzerindeki işletme ile ilgili yapı ve tesisleriyle birlikte kamulaştınlır. 
Kamulaştırılan arazi üzerinde olup tarım işletmesi ile ilgili Ibulunmıyan yapı ve tesisler kamu

laştırma dışında bırakılır. 

Yabancılara ait arazinin kamulastırılabileceği : 

MADDE 111. — 'Türkiye (Cumhuriyeti tabiyetinde ıbulunmıyan gerçek şahıslara, dernek ve or
taklıkların köy sınırları içinde veya dışında Imalik (bulundukları tarım arazisi kamulaştırılabilir. 

Arazi satınalınmast : 

MADDE 112. — Uygulama alanlarında mal sahibi tarafından satışı teklif edilen tanm ara
zisi yeter gelirli işletme haline getirileceklere veya yeniden yeter gelirli tarım işletmesi kurmak 
îstiyenlere verilmek üzere Devletçe pazarlık suretiyle satınalınabilir. Satmalına bedeli 100 dö
nümden küçük arazilerde gerçek karşılığın % 75 inden 100 dönümden büyük olanlarda gerçek 
karşılığın % 50 siniden fazla olamaz. 

İstimlâk Kanunu hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 113. — Bu kanun ile ilgili kamulaştırma işlemlerinde bu kanunda yazılı olmıyan 
hususlar için İstimlâk Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Tarım arazisinin gerç&k karşılığının belirtilmesi : 

MADDE 114. — Devletin, kamulaştırma, çiftçiye toprak verme, tapulu arazi düzenleme ve 
kredi işlemlerinde tanm arazisinin bedeli gerçek karşılık üzerinden hesaplanır, ödemeler ve 
borçlandırmalar ve değer üzerinden yapılır. 

Bu kanuna göre tarım arazisinin gerçek karşılığı arazinin araştırma sonuçlarına göre teslbit 
edilecek verimlilik gücünden en uygun şekilde faydalanma derecesi göz önüne alınarak he-
sabedilir. 

Gerçek karşılığım tesbiti esaslan; arazi kullanma kabiliyeti sıniflan, arazinin bulunduğu 
iklim bölgesi ve kullanma şekli ile fiyatı, borsalar veya Devlet tarafından belirtilen ve paranın 
satınalma gücü ile yaklaşık olarak değişen tanm ürünlerinin ve külçe altının değerleri göz önüne 
alınmak suretiyle tüzükte belirtilir. 

Yapı ve tesislerin değeri : 

MADDE 115. — Arazi üzerindeki yapılar, teraslar, sulama ve kurutma kanalları ve kuyular 
gibi işler halde bulunan ve tanm üretimi için faydalanılan tesislerin o andaki durumlarının 
gerçek karşılığı, yönetmelikte açıklanacak usullere göre, keşif veya rayiç bedeli üzerinden he
saplanır. Bu hesaplamada Devlet birim fiyatları esas tutulur. 

BÖLÜM : XII 

TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 

Pazarlama esaslan : 

MADDE 116. — Bu kanunun amaçlarına uygun olarak ve araştırma sonuçlarına dayanıla
rak Tarım ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca; 

a) iç ve dış pazarların çeşit, kalite, miktar itibariyle talebettiği tarün ürünlerinin üretimi 
teşıvik edilir ve desteklenir. 

b) Tanm ve su ürünlerinin en elverişli şekil ve şartlarda pazarlianmıasını sağlamak üzere, 
gerekli tedbirler alınır, tarımsal endüstri ve tesislerin kurulması desteklenir. 

c) Tarım ürünlerinin Devlet desteğine devamlı şekilde ihtiyaç göstermeden üretimi ve pa-
zarlanıması için ilgili gerçek ve tüzel kişilerin teşebbüs ve imkânlannı artırıcı tedbirler alınır. 

Araştırma : 

MADDE 117. — Pazarların tarım ürünlerine olan talepleri, fiyatlar ve ürünlerin pazarlanma-
sıma ilişkin yetiştirme ve hasat tekniği, toplama, tasnif, ambalaj muhafaza, depolama, taşıma ve 
işleme gibi konularda gerekli araştırmalar Tanm Bakanlığı tarafından yapılır. Başlıca memle
ketlerin üretim ve pazarlama ile ilgili faaliyetleri izlenir ve buna göre gerekli tedbirler alınır. 

Teşvik yardımları esası : 

MADDE 118. — iç ve dış pazarların taleibettiği tarım ürünlerinin üretimini teşvik maksadiy-
le yapılacak teknik yardım, kredi ve maliyete iştirak yardımlan, bu ürünlerin 179 ncu maddede 
belirtilen esaslar dahilinde arazinin verim gücünün ekonomik şekilde geliştirilmesi suretiyle ye
tiştirilmesi esasına dayanır. 

Taban fiyatı : 

MADDE 119 — Artan nüfusun temel gıda ve gelişen endüstrinin ham madde ihtiyacının te
min edilmesi, iç ve dış pazar taleplerinin karşılanması ve arazinin 179 ncu madde esaslan dahilin-
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de potansiyeline göre değerlendirilmesi amacı ile yetiştirilmesinin teşvikine lüzum görülen bitki
sel ve hayvansal ürünler için taban fiyatı tesbit edilir ve devletçe desteklenme alımlan yapılır. 

Hangi ürünler için taban fiyatı tesbit edileceği ve desteklenme alımlan yapılacağı Tarım ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştınlır. 

Taban fiyatı tespitinde; o ürünün dış pazarlardaki fiyat durumu, üretim bölgesindeki rakip 
ürünler fiyatlan ve çiftçinin üretim arzusunun teşvik edilmesi gibi faktörler gözönümde tutulur. 

Taban fiyatlan Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının Başkanlığında, Maliye, Sanayi ve 
Ticaret, Tanm Bakanlıklan ile Ziraat Odalan birliği, Sanayi ve Ticaret Odalan Birliği ve varsa 
o ürünle ilgili çiftçi kuruluşlan birliği temsilcilerinden kurulu bir komisyon tarafından tesbit edi
lir. Tesbit edilen taban fiyatlan Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Desteklenme alımlarının hangi kuruluşlar tarafından ve nasıl yapılacağı finansman kaynakla-
n, alım şartları ve uygulama ile ilgili diğer esaslar Maliye, Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlık
larınca birlikte tesbit edilir ve Bakanlar Kurulu ̂ larariyle uygulanır. 

Teknik kontroller : 

MADDE 120. — Tanm ürünlerinin ve mamullerinin kalite, standart ve karantina kotrolleri 
ile işleme, tasnif, anlbalaj ve depolama gibi pazarlama tesislerinin teknik kontrolleri Tanm Ba
kanlığınca yapılır. 

Enformasyon ve eğitim : 

MADDE 121. — Araştırma sonuçlan ile pazarlamaya ilişkin bilgi ve haberlerin değerlendirile
rek zamanında üreticilere ulaştmlması için Tanm ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca gerekli 
tedbirler alınır. 

Pazarlama konularında ilgililerin aydınlatılması bakımından gerekli kurslar açılır, seminer
ler tertiplenir. 

BÖLÜM : XIII 

TAKIM KREDİLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 

Amaç : 

MADDE 122. — Kredi kuruluşlan tarafından verilen tanm kredileri ile Devletçe tanm sektö
rüne yapılan her türlü yardımlar bu kanunun 1 nci maddesinde belirtilen tedbirlerin alınmasını 
gerçekleştirecek şekilde ve kalkınma plânlan ile yıllık programlara uygun olarak hazırlanan pro
jelere göre düzenlenir. 

Bu kanun gereğince uygulama alanlannda ö :3İ Fondan kredi verilmesinde ve maliyete iştirak 
yardımlan yapılmasında aynı amaç güdülür. 

Kredi ihtiyacının tesbiti : 

MADDE 123. — Her yıl ihtiyaç duyulan tanm kredilerinin nev'ileri ve miktarlan Tarım Ba
kanlığınca hazırlanacak plân ve programlarda belirtilir. Bu plân ve programların hazırlanmasın
da Ziraat Odalan Birliği ve diğer çiftçi teşekkül leri ile işbirliği yapılır. T. C. Ziraat Bankasının 
yıllık plasman programları ve bunların dağılışı bu ihtiyaçlar gözönünde tutularak Tanm ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanlıklan tarafından müştereken hazırlanır. 

Kredilerin verilme şekli : 

MADDE 124. — Toprak muhafaza, zirai sulama, arazi ıslahı, arazi düzenlemesi, tohumluk ve 
damızlık nüve işletmeleri kurulması, tanm işletmelerinin düzenli hale getirilmesi, yeter gelirli ta-
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rım işletmeleri kurulması, tarımla ilgili tesis ve binaların yapılması gibi konular için Tarım Ba
kanlığı veya ilgili kamu kuruluşları tarafından onaylanmış projelere istinaden; üretim maddele
ri, âlet, makina, araç ve gereç temini gibi maksatlar için ise projeye bağlı olmaksızın ihtiyaç bel
gelerine göre kredi verilir. 

Projeli kredilerde esaslar : 

MADDE 125. — Projeli krediler aşağıdaki esaslar dahilinde verilir : 
a) Kredi miktarı çiftçinin veya çiftçi kuruluşunun ihtiyacını karşılıyacak şekilde tesbit edi

lir. 
b) Kredi kuruluşlarından önceden alınmış olupta vâdesi gelmiş veya henüz gelmemiş olan 

her türlü tarım kredisi borçları tutarı kredi projelerine eklenerek eski borç tasfiye edilmek sure
tiyle çiftçi yeniden borçlandırılır. 

c) Kredi, projede gösterilen giderlere 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 gerçek
leşmediği takdirde aynı oranda fiilî ek gelir esas alınır. 

d) Kredi taksitlerinin ödenmeye başlanması samanı projenin uygulanması ile elde edilecek ek 
gelirin alınacağı hasat mevsiminin sonudur. 

Projesiz kredilerde esaslar : 

MADDE 126. — Projesiz krediler işletmenin ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde Tarım Bakanlığı 
mahallî kuruluşu tarafından düzenlenecek ihtiyaç belgelerine göre aynî veya nakdî olarak yapılır. 

Kredilendirmede denge t 

MADDE 127. — Tarım işletmelerinin gübre, ilaç, alet, makina gibi üretim maddeleri ihtiyacının 
tesbitinde ve bunlar için çiftçiye kredi verilmesinde; yetiştirilen bitki çeşitlerinin o bölgenin top
rak, topografya, iklim özelliklerine uyan çeşitler olması ve bunların topoğrafik uygunluk içindeki 
arazilerde yetiştirilmesi şartı aranır. 

Bu şartı haiz işletme sahiplerine kredi verilmesinde yetiştirilen bitki çeşitleri ile yukarda sayılan 
üretim maddelerinin verimi artırmadaki karşılıklı etkileri göz önüne alınır ve kredinin dengeli bir 
şekilde kullanılması sağlanır. 

Kredilerin kontrolü ve borçların ertelenmesi : 

MADDE 128. — Çiftçi ve çiftçi kuruluşlarına kredi müesseselerince verilecek kredilerin zama
nının tâyininden, kredilerin yerinde kullanılmasından ve borçların ertelenmesini gerektirecek şart
ların meydana geldiğinin tesbitinden, krediye esas olan projeyi yapan veya ihtiyaç belgesini veren 
kuruluş sorumludur. 

Kuraklık, sel, dolu, hastalık ve yangın gibi âfetler ve elde olmıyan sebeplerle ürünleri zarara 
uğrıyan çiftçilerin borçları ertelenir ve bunlara yeniden kredi verilebilir. 

Kredilerde faiz farklart : 

MADDE 129. — T. C. Ziraat Bankası ve diğer ilgili kredi kuruluşlarınca açılan tarım kredile
rine uygulanan faizlerden bir kısmı; bu kanunun uygulanmasında arazi sâtınahnması, ormanların 
geliştirilmesi, tohumluk, damızlık nüveliklerin kurulması, arazi ıslahı gibi teşviki uygun görülen 
konulara münhasır olmak üzere Devletçe karşılanabilir. Ancak bu şekilde kredi kuruluşlarına 
Devletçe yapılacak ödemeler projeli kredilerde yüzde 2,5 ve projesiz kredilerde yüzde 3,5 dan 
fazla olamaz. 
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Bu ödemelerin hangi şartlarda hangi projeler için yapılacağına dair esaslar Maliye, Sanayi ve 
Ticaret ve Tarım bakanlıklarınca birlikte tesbit edilir. 

Arazi edindirme kredisi : 

MADDE 130. — Uygulama alanlarında yeter arazisi bulunmıyan veya hiç arazisi olmıyan çift
çilere, o bölge için tesbit olunan tiplerde yeter gelirli işletmeler kurmak maksadı ile özel fondan 
arazi edindirme kredisi verilir. Verilecek kredinin faizi, bankacılık hizmetleri dâhil % 5 ten ve 
vâdesi yirmi yıldan fazla olamaz. 

Bu kredinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Satmalınacak arazi karşılık gösterilmek suretiyle verilecek kredi miktarı, satmalınacak 

arazinin gerçek karşılığıdır. 
b) Kredi alanlar, bu kanun gereğince yeter gelirli veya düzenli hale getirilen işletmelerin tâbi 

olduğu şartları önceden kabul etmiş sayılırlar. 
c) Kredinin verilmesinde; en az arazi satınalmak suretiyle yeter gelirli işletme kuracaklara bi

rinci, işletmesini düzenli hale getireceklere ikinci ve hiç arazisi olmıyanlara üçüncü öncelik sırası 
tanınır. 

T. 0. Ziraat Bankası ve diğer kredi kuruluşlan tarafından verilen arazi edindirme kredilerinde 
de yukardaki şartlara uyulur. 

Mesken edindirme kredisi : 

MADDE 131. — Uygulama alanlarında meskeni olmıyan çiftçilere; yeniden mesken edindirme 
veya eski meskenlerini ıslah etmek maksadiyle, o uygulama alanı için Devletçe tesbit edilmiş mes
ken tiplerinden birini seçmek şartı ile, özel fondan mesken edindirme kredisi verilebilir. 

Bu kredinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır. 
a). Krediye konu olacak mesken ve arsası karşılık gösterilmek suretiyle verilecek mesken kre

disi tutarı arsa bedeli dâhil, tasdik edilmiş projesine göre maliyetinin yüzde 75 ini geçemez. 
b) Verilecek kredinin faizi, bankacılık hizmetleri dâhil % 5 ten ve vâdesi yirmi yıldan fazla 

olamaz. 
c) Orta ve büyük tarım işletmeleri sahipleri ile il ve ilçe merkezlerinde yaşıyan çiftçiler bu 

krediden faydalanamazlar. 

özel teknik bürolar ve klinikler : 

MADDE 132. — Uygulama alanlarında tarım işletme plânları ile diğer tarımla ilgili etüt ve 
projeler yapmak üzere teknik büro kuracak ziraat ve orman yüksek mühendislerine ve klinik 
açacak veteriner hekimlere Tarım Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre özel fon
dan kredi verilir. 

Tarım işletme plânları ve diğer tarımla ilgili projelerini teknik bürolara yaptıran çiftçilere 
de, projeleri Tarım Bakanlığınca onaylanmak kaydı ile bu maksatlar için kredi açılır. 

Yakıt temini : 

MADDE 133. — Uygulama alanlarında çiftlik gübrelerinin tarımda kullanılmalarını sağlamak 
ve orman tahribatını önlemek üzere yakıt maddeleri ve bunları kullanma vasıtaları temini için, 
çiftçilere özel fondan kredi yardımları yapılabilir. 

Bu kredilerin kimlere verileceği ve veriliş şartlan yönetmeliğinde belirtilir. 
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Kredi teminatı : 

MADDE 134. — Tarım kredilerinin verilmesinde aşağıdaki karşılıklardan biri veya ibrkaçı ya
hut tamamı teminat olarak kabul edilir. 

a) ipotek, 
b) Gerçek kişilerin müşterek borçluluğu veya müteselsil kefaleti, 
c) Üye oldukları kuruluşun tüzelkişiliğinin kefaleti, 
ç) İlgili Devlet kuruluşları, özel idareler veya belediyelerin kefaleti, 
d) İşletme sahibine ait ve paraya çevrilebilir kıymetler tarımda kullanılan taşınır mallar ve 

taran ürünlerinden kabulü uygun görülenlerin rehni, 

Teminat değeri : 

MADDE 135. — Kredi teminatına konu olan taşınmaz malların teminat değeri, bu kanuna göre 
tesbit edilen gerçek karşılıktır. Taşınır tarım mallarının teminat değeri, yönetmelikte belirtile
cek esaslara göre hesaplanır. 

özel fon dışındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması : 

MADDE 136. — Uygulama alanlarında çiftçilerin özel fon dışında kalan veya bu fondan kar-
şılanamıyan tarım kredisi ihtiyaçları ile uygulama alanları dışındaki lüzumlu kredilerin T. C. Zira
at Bankası ve ilgili diğer kredi kuruluşlarından karşılanmasında bu kanundaki esaslara uyulur. 

Kredi yönetmeliği : 

MADDE 137. — Kredi çeşitlerinin tesbiti, her konu için kredi hadleri, kredilerde vâde, kre
dinin bölıgelere göre verilme zamanı, kredi sözleşmeleri esasları, kredi projelerinde bulunacak 
hususlar, kredi borçlarının tahsilinde ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve ilgili diğer esas
lar Tanım Sanayi ve Ticaret Bakanlıktan tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Maliyete iştirak yardımları: 

MADDE 138. — Uygulama alanlarında geliştirme projelerinin gerçekleşmesi için çiftçi ara
zisinde, çiftçiler veya çiftçi kuruluşları tarafından yapılması gereken ve yapılmamalan halinde 
bu kanunun uygulanmasını aksatacak mahiyette olan tarımla ilgili yatırımların; 

a) Belli bir topluluğa yararlı bulunması, 
b) Yapılacak emek ve masrafa oranla sağlayacağı faydanın düşük olmam, 
c) Geri ödeme süresinin uzun vadeli olması, 
ç) Alışılmamış, yeni bir metodun uygulanması veya eski kullanma şeklinin değiştirilmesi zo-

runluğu, 
hallerinde Devletçe, çiftçilere veya çiftçi kuruluşlarına proje tutarının % 50 sime kadar, aynî 

ve nakdî yardıma yapılabilir. 
Bu yardımlar tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması işleriyle ilgili tesislerin kurulması 

ve geliştirilmesi için de aynı şartlarla verilebilir. 
Devletin tanımla ilgili hangi yatınm ve tesislere ne oranlarda maliyete iştirak yardımlarında 

bulunacağı, bunların verilme şekilleri ve diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Teknik yardvmlar : 

MADDE 139. — Çiftçilerin ve çiftçi kuruluşlarının ihtiyacı olan tarımla ilgili plân ve proje
lerin özel bürolara yaptırılması mümkün olmadığı hallerde bu projelerin hazırlanması ve uygula
malarının gözetilmesi, tavsiyelerde bulunulması, gerekli araç ve gereçlerle desteklenmesi gifbi 
hususlarda ilgili Bakanlıklarca teknik yardımlar yapılabilir. 
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Teknik yardım dolayısiyle görülecek hizmetlerin ve çalıştırılan araç ve gereçlerin masrafları 

ilgililerden tahsil edilir. Ancak, eğitim amacı ile yeter gelirli ve küçük tanm işletmelerinde 
yapılacak bu gibi uygulamalarım, masrafları ilgililerden alınmaz. 

Sanayinin uygulama alanlarına celbi : 
MADDE 140. — Uygulama alanlarında tarım ürünlerinin muhafazası, değerlendirilmesi, pazar-

lanması, üretim maddeleri ve ziraat alet ve maMnalan imali, orman sanayii gibi tarımla ilgili de
po imalâthane, fabrika, atelye ve benzeri tesisleri geMştirme plân ve projelerine uygun olarak 
kuranlara özel fondan kredi verilir ve Devlet arazilerinden yüzde elliye kadar indirimli bedelle 
arsa temin edilir. Aynıca bu gibi teşebbüslerin vergisinden beş yıl ile yüzde elli oranında in
dirim yapılır. 

Devlet tesislerinin devredilebileceği : 
MADDE 141. — Devletçe kurulmuş tanmla ilgiM et, süit, yem, meyva, sebze, orman ürünleri 

gilbi hammaddeleri işliyen, değerlendiren ve muhafaza eden yapı ve tesisler ile sulama, toprak 
muhafaza ve arazi ıslahı ile ilgili tesislerden uygun görülenleri o alandaki konu üe ilgili Tanm 
Kooperatiferine veya Birliklerine devredebilir. 

Devredilecek yapı ve tesislerin bedeli devir tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden % 10 u 
peşin ve geri kalanı en çok yirmi yılda eşit taksitlerle ve % 5 faiziyle birlikte tahsil edilir. 

Çiftçiler Gelir Vergisi indirimi : 
MADDE 142. -—Aşağıdaki hususlara devamlı olarak uyduklan Tanm Bakanlığınca teslbit edi

len çiftçilerin zirai kazançlarına ait Gelir vergilerinden Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca hazır
lanacak tüzük esaslarına göre on yıl süre ile % 20 - 50 arasımda indirim yapılır. 

a) Toprak muhafaza, sulama, drenaj, mer'a ve toprak ıslahı, ağaçlandırma, hayvan ve su 
ürünleri üretimi ve değerlendirilmesi konularındaki kooperatif veya Birliklerce üye olanlar, 

b) 'Tanm ürünlerini pazarlama amacı ile kurulan, kooperatif veya ortaklıklara katılanlar, 
e) Arazi düzenlenmesi projelerinin uygulanmasına rıza gösterenler, 
ç) Devlete, tohum, fide, fidan, bağ çubuğu ve damızlık hayvan üretme işlerinde işbirliği ya

panlar, 
d) Devlet tesislerinden su almaksızın, yerüstü ve yeraltı su kaynaklanndan faydalanmak su. 

retiyle arazisini sulayanlar. 

Vergi muafiyeti : 
MADDE 143. — Çiftçilerden tanma elverişli olmıyan arazisini kanundaki şartlara göre ıslah 

ederek verimli hale getirenler bu kısım araziden elde ettikleri zirai gelir için Gelir Vergisinden ve 
zirai kazançlarından dolayı Gelir Vergisine tabi tutulmıyanlardan 142. nci maddede belirtilen 
hususlara uyanlarla tanma elverişli olmıyan arazisini verimli hale getirenler Arazi Vergisinden, 
on yıl süre ile muaf tutulurlar. 

Orman tesis edenler için Arazi Verdisi muafiyeti elli yıldır. 

Ürün yetiştirme ile ilgili vergi ayarlaması : 
MADDE 144. — Tanm ürünleri istihsalinde ülke çapında arz ve talep dengesini sağlamak üze

re bâzı ürünlerin istihsalini teşvik veya kısıtlamak amaciyle zirai kazançlanna ait Gelir Vergisi 
nisbetlerinde Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınarak Bakanlar Kurulu karariyle % 10-
% 50 oranında indirim veya yükseltme suretiyle ayarlama yapılabilir. Zirai kazançlan Gelir Ver-
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gisine tabi olmıyan çiftçilerin Arazi Vergisi bir misli artırılır veya bunlardan Arazi Vergisi alın
maz. 

Bu ayarlamaların süresi her defasında üç yıldan fazla olamaz. Vergi indirimi veya muafiyetine 
yahut vergi yükseltilmesine konu olacak ürünler, bunların ekim ve dikim mevsiminden bir yıl ev
vel kararlaştırılır. 

IBu amaçla Gelir Vergisi Kanununda tanınan vergi muafiyet haddi de değiştirilelbilir. 
Hangi ürünlerde ne nisbette ve süre için vergi ayarlanması yapılacağı; Maliye Sanayi ve Tica

ret ve Tanm Bakanlıklarının birlikte teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Tarım sigortası : 

MADDE 145. — Tarımla ilgili sigortaların kurulma ve geliştirilmeleri Devlet tarafından destek
lenir ve teşvik edilir. Ürünlerini sigorta yaptıran çiftçilere kredi verilmesinde ve Devlet yardım
larında öncelik tanınır. 

Kredi ve Devlet yardımlarında öncelik : 

MADDE 146.—Bu kanunun amacını gerçekleştirmek üzere kredilerin verilmesinde ve diğer 
Devlet yardımlarının yapılmasında; küçük, yeter gelirli ve orta işletmeler ile çiftçi kuruluşlarına 
öncelik tanınır. 

BÖLÜM : XIV 

Tohumluk ve damızlık hayvan üretimi esasları 

Amaç : 

MADDE 147. — Artan nüfusun bitkisel ve hayvansal besin ve sanayiin ham madide ihtiyacının 
karşılanması, üretimin iç tüketim üstünide ve toplum yararına uygun bir şekilde artırılması ama
cı ile; yüksek verimli, iyi vasıflı ve sertifikalı tohumluklarla soy kütüğüne dayalı yüksek verimli 
damızlık hayvanların üretimi ve bunların çiftçiye ulaştırılması bu bölüm esasları dâhilinde yürü
tülür. 

Orijinal ve anaç tohumluk üretimi : 

MADDE 148. — İyi vasıflı ve yüksek verimli bitki çeşitlerine ait tohumluk, fide, fidan yumru 
ve soğan gibi tohumlukların orijinallerinin temininden ve memleket şartlarına uygunluğunun tes-
bitinden, bunlardan anaç ve sertifikalı tohumluk üretiminden, bu suretle tohumluk vasıflarının ve 
safiyetlerinin devamlılığının sağlanmasından, ıslah yolu ile yeni orijinal çeşitlerin bulunmasından 
ve mevcutların verimliliğinin muhafazasından veya artırılmasından Tarım Bakanlığı sorumludur. 

Memlekette veya diğer ülkelerde ıslah edilerek tescil edilmiş orijinal tohumlukların teksiri ve 
bunların anaç kademesinde üretimi; öncelikle Tarım Bakanlığına bağlı müesseselerde, yapılır. Ta
rım Bakanlığınca lüzum görülmesi halinde bunların üretiminin bakanlığın kontrolü ve sorumlulu
ğa altında özel tanm işletmeleri tarafından yapılması sağlanır. 

Sertifikalı tohumluk üretimi : 

MADDE 149. — Memlekette yetiştirilmesine karar verilen ve anaç kademesinde üretilmiş bulunan 
bitki çeşitlerine ait tohum, fide, fidan, yumru ve soğan gibi tohumlukların bölgelerindeki çiftçi
lerin ihtiyacını karşılayacak şekilde, orijinal vasfını muhafaza eden, tohumculuk tekniğine uygun 
sertifikalı tohumluk üretilmesi Tarım Bakanlığının kontrolü altında özel tohumluk nüve işletme
leri tarafından yapılır. Her su toplama havzasında hububat, sanayi bitkileri, yağ bitkileri, bakla
giller, yem bitkileri, bağ, bahçe bitkileri ve süs bitkilerine ait sertifikalı tohumluk yetiştiren 
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özel nüve işletmelerinin seçimi sayısı ve üretilecek tohumluk miktarının tesbiti Tanm Bakanlığı 
tarafından yapılır. 

Tohumluk nüve işletmelerine yapılacak yardımlar : 

MADDE 150. — özel tohumluk nüve işletmeleri, Tarım Bakanlığınca hazırlanacak örnek pro
jelerine (göre kurulur. Nüveci çiftçilere bu projelere dayanılarak öncelikle kredi verilir ve digter 
Devlet yardımları yapılır. 

özel nüve işletmelerinde sözleşmelere göre ve teknik vasıflara uygun olarak yetiştirilen serti
fikalı tohumlukların satışı Tarım Bakanlığınca garanti edilir. 

Sertifikalı tohumlukların satış garantisi ile ilgili esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Tohumhik nüve işletmelerinin tabi olacağı şartlar : 

MADDE 151. — özel tohumluk nüve işletmelerine sahibolan çiftçiler tohumluk üretimini to
humların tescil, kontrol ve sertif ikasyonu hakkında kanun ile 153 ncü maddede belirtilen yönetme
liğe uygun olarak yapmak, Tanm Bakanlığınca verilen anaç materyalden başka tohumlukları 
üretmemek, elde ettikleri sertifikalı tohumlukları Tarım Bakanlığınca verilecek talimata uygun 
olarak tevzi etmek, bölgelerinde tohumluk üretimi amacıyla kurulacak çiftçi kuruluşlarına üye 
olmak ve Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek benzeri şartları yerine getirmek zorundadırlar. 

Yukarıdaki şartlan muhafaza etomiyen veya taahhütlerini yerine getirmiyen özel tohumluk 
nüve işletmelerine sahip çiftçilere yapılan Devlet yardımlan kesilir ve verilen kredi borçlan ive* 
dilikle geri alınır. 

Tohumlukların ithali : 

MADDE 152. — Diğer ülkelerde ıslah edilerek tescil edilmiş ve sertifikalı kademede üretimi 
yapılmış olan ve memlekete ithali Tanm Bakanlığınca uygun görülen tohumluklar üretim tmak-
sadiyle kamu kuruluşları, özel tohumluk nüve işletmesi sahibi çiftçiler ve bunların kuruluşlan ta
rafından Tarım Bakanlığının müsaadesi ve kontrolü altında ithal edilebilir. 

Tanm Bakanlığı ve üniversitelerin yalnız deneme,ve araştırma maksadiyle ithal edecekleri 
orijinal ve elit tohumluklar yetiştirildikleri memleketin sağlık ve menşe şahadetnamesini haiz ol
ması halinde girişte karantina kontroluna tabi tutulamazlar. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlar dışında ve ticari maksatla tohumluk ithal edile
mez. 

Tanm Bakanlığının müsaadesi alınmadan yurda sokulan tohumluklara el konulur. 

Tohumluk yönetmeliği : 

MADDE 153. — Tohumluk yetiştirilmesinde uygulanacak usuller, tohumluk nüve işletmeleri-' 
min kurulması, bu işletmelerde aranacak şartlar, nüve işletmelerinin taahhütleri ve riayet edecek
leri hususlar, tohumlukların tevzii usulleri, çiftçiye verilen sertifikalı tohumlukların genetik va
sıflarına göre değiştirme müddeti, Tarım Bakanlığı kuruluşlan ile fakülteler ve çiftçi kuruluşla-
n arasındaki işbirliği ve konu ile ilgili diğer esaslar Tanm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik
te belirtilir. 

Hayvancılığın geliştirilmesi : 

MADDE 154. — Tanm işletmelerine dayalı olarak mevcut düşük verimli yerli hayvan popülas-
yonlan yerine memleketin şartlarına uygun ıslah edilmiş kültür ırklarının yerleştirilmesinden, 
bunların safiyetlerinin muhafazasından, yerli hayvanlann kültür ırklan ile melezliyerek mahalli 
şartlarda ekonomik olarak yetiştirilebilecek yeni ırklann geliştirilmesinden, uygun olan bâzı hay
van popülasyonlarımıı seleksiyonla ıslahından, besiciliğin ve hayvan mahsullerinin değerlendiril-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 157 — 

mesi ile ilgili teknolojinin geliştirilmesinden ve ihtiyacı karşılıyaeak miktarda yem üretiminin 
sağlanmasından Tarım Bakanlığı sorumludur. 

Damızlık hayvan yetiştiriciliği : 

MADDE 155. — Hayvancılığın geliştirilmesi için lüzumlu yüksek verimli ve soy kütüğüne da
yak damızlık hayvanların yetiştirilmesi Tarım Bakanlığının kontrolü ve desteği altında özel 
damızlık hayvan nüve işletmeleri tarafından yapılır. 

Damızlık hayvan yetiştirecek özel damızlık nüve işletmelerinin seçimi, yurt ihtiyacına göre 
bunların sayılarının ve üretilecek hayvan ırk ve miktarının teshiti Tarım Bakanlığı tarafından 
yapılır. 

Irkının en yüksek verim ortalamasını ve safiyetini muhafaza eden ıslah edilmiş, kültür ırkı da
mızlıkları anasürünün teşkili maksadiyle, Tarım Bakanlığı ilgili kuruluşlarında ve bunlar çevre
sindeki özel damızlık ananüve işletmelerinde ve Bakanlığın gözetimi altında yetiştirilir. Buralar
da yetiştirilen damızlık materyal diğer özel damızlık nüve işletmelerinin ihtiyacı için kullanılır. 

özel damızlık hayvan nüve işletoelerinin kurulmasında; küçük, yeter gelirli ve orta işletme
lerde öncelik tanınır. 

Damızlık hayvan nüve işletmelerine yapılacak yardımlar : 

MADDE 156. — Özel damızlık hayvan nüve işletmeleri Tarım Bakanlığınca hazırlanacak örnek 
projelenine göre kurulur, özel damızlık hayvannüve işletmeleri kuran çiftçilere bu projelere da
yanılarak öncelikle kredi verilir ve diğer Devlet yardımları yapılır. 

özel damızlık nüve işletmelerinde sözleşmelere göre Zootekni esaslarına uygun olarak yetiştiri
len soy kütüğünü haiz damızlık hayvanların satışı Tarım Bakanlığınca garanti edilir. 

Damızlık nüve işletmelerinin t ahi olacağı şartlar : 

MADDE 157. — özel damızlık hayvan nüve işletmelerine sahdibolan çiftçiler; damızlık hay
van üretiminin 159 ncu maddede belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yapmak ve bu yönetmelik 
esaslarına göre bakım, hastalık kontrolü, eyleme ve "barındırma gibi işleri tam olarak ve zamanın
da yerine getirmek, ay nı cinsten farklı ırkta damızlık yetiştirmemek, yetiştirdikleri damızlıkla
rın soy kütüğü ve verim kontrol kayıtlarını tutmak, elde ettikleri damızlık hayvanları tevzi et
mek, bölgelerinde damızlık hayvan üretimi amacı ile kurulan çiftçi kuruluşlarına üye olmak, ye
tiştirdikleri damızlık hayvanların kaba yem ihtiyacının büyük kısmını işletmesinde üretmek ve 
Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek benzeri şartları yerine getirmek zorundadırlar. 

Yukardaki şartları muhafaza etmiyen veya taahhütlerini yerine getirmiyen özel damızlık hay
van nüve işletmeleri sahibi çiftçilere yapılan Devlet yardımları kesilir ve verilen kredi 'borçlan 
ivedilikle geri alınır. 

Damızlık hayvan ithali : 

MADDE 158. — Yüksek verimli ve soy kütüğünde haiz kültür ırklarına ait damızlıkların it
hali, Tarım Bakanlığının müsaadesi ve kontrolü altında özel damızlık hayvan nüve işletmelerine 
sahip çiftçiler veya bunların kuruluşları tarafından yapılır. 

Tarım Bakanlığınca tesbit edilen ırklar dışmia damızlık hayvan ithali yapılamaz. Araştırma 
ve ıslah maksadiyle kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından yapılacak ithalde bu hüküm 
uygulanmaz. 

Tarım Bakanlığınca tesbit edilen ırklar dışında ve müsaade alınmadan yurda sokulan damız
lıklara el konulur. 
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Damızlık hayvan yönetmeliği : 

MADDE 150. — özel damızlık hayvan yetiştirilmesinde uygulanacak usuller, özel damızlık 
hayvan nüve işletmelerinin kurulması, bu işletmelerde aranacak şartlar, damızlık hayvan nüve iş
letmelerinin taahhütleri ve riayet edecekleri hususlar, soy kütükleri ve verim kontrol kayıtları
nın tutulması, kültür ırkı damızlıkların yetiştirilmesi, damızlık hayvanların tevzii usulleri, salaş 
garantisi ile ilgili esaslar, konu ile ilgili araştırma hizmetleri, üniversitelerle işbirliği, besiciliğin 
geliştirilmesi ve konu ile ilgili diğer esaslar Tanım Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belir
tilir. 

BÖLÜM : XV 

ARAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Tarımla İlgili araştırma faaliyetleri : 

MADDE 160. — Bu kanunun uygulanması için gerekli tarımla ilgili teknik ve ekonomik bilgi
lerin ve donelerin elde edilmesi ve standartların hazırlanması amacıyla, her su toplama havzasın
da bir araştırma enstitüsü kurulur veya o alanda mevcut tarımla ilgili araştırma müesseselerinden 
Tarım Bakanlığınca uygun görüleni araştırma enstitüsü olarak geliştirilir. Uygulama alanında 
mevcut araştırma yapan diğer müesseselerden Tarım Bakanlığınca gerekli görülenler bu enstitü
ye bağlanır. 

Uygulama alanları içinde ve dışındaki Tarım Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşları, Devlet 
Üretme Çiftlikleri, haralar ve inekhaneler bu konuda belirtilen araştırma, eğitim ve yayın hizmet
lerini yapacak şekilde yukardaki fıkra esasları dâhilinde yeniden düzenlenir. 

Araştırmalarda işbirliği : 

MADDE 161. — Tarımla ilgili araştırma faaliyetlerinde, Tarım Bakanlığı araştırma kuruluş
larının geliştirilmesinde, araştırma elemanlarının yetiştirilmesinde ve bu kanunun uygulanması ile 
ilgili sorunların çözümlenmesinde Tarım Bakanlığı, Ziraat, Orman Veteriner Fakülteleri ve Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile işbirliği yapar. 

Tarım Bakanlığı araştırma projelerinin sorumluluğunu ve 160 ncı maddede belirtilen araştırma 
enstitülerinin bu kanunun maksadına göre geliştirilmesi görevini fakültelerin ilgili öğretim üyele
rine verebilir ve kendilerinden bu kanunun uygulanması sırasında belirecek problemlerin incelen
mesini istiyebilir. 

öğretim üyelerine bu hizmetlerine karşılık Tarım ve Maliye bakanlıkları tarafından birlikte ha
zırlanacak yönetmelik esasları dâhilinde bir ücret ödenir, ödenecek bu ücretten dolayı bunların di
ğer hak ve menfaatlerine halel gelmez. 

Merkez Araştırma Enstitüsü ve Konseyi ; 

MADDE 162. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili araştırmalar için tip projeler hazırlamak, hav
za araştırma entitülerince teklif edilen araştırma projelerini tetkik ve tasdik etmek, sıraya koymak, 
gerektiğinde şümullü araştırma projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, proje sorumlularını tâyin et
mek, araştırma projelerinin yürütülmesini izlemek ve sonuçlarının değerlendirilmesini kontrol etmek 
ve Tarım Bakanlığınca verilecek araştırma ile ilgili benzeri diğer işleri yapmak üzere bir merkez 
araştırma enstitüsü ve konseyi kurulur. 

Merkez Araştırma Konseyi Tarım Bakanlığının Başkanlığında Ziraat, Orman ve Veteriner Fakül
teleri dekanları, ilgili genel müdürler, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ilgili grupla
rının sekreterlerinden ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdüründen teşekkül eder. 
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Merkez Araştırma Konseyine verilen görevler ile ilgil hazırlıkları yapmak, konsey tarafından 
alınacak kararların tatbikini izlemek, araştırma projelerini arşivlemek araştırma sonuçlarını ya
yınlamak ve konseyin idari ve diğer işlerini yürütmek üzere Tanm Bakanlığına bağh bir Araştır
ma Konseyi Sekreterliği kurulur. 

Çiftçinin eğitimi ve öğretimi : 

MADDE 163. — Tanm alanında okul içi ve okul dışı öğretim ve eğitim yapmak, yayım hiz
metlerinde ve tatbiki araştırmalarda bulunmak, çiftçinin ihtiyacı bulunan tohumluk ve damızlık
ları üretmek ve bunlan çiftçiye intikal ettirmek maksadıyla Tarım Bakanlığı tarafından tanm 
meslek okulları açılır. Bu konularda parasız yatılı olarak okuyan öğrenciler mecburi hizmete tabi 
tutulmazlar. 

Meslek okullarında ; 
a) Çiftçi çocuklan aile işletmesinde ve tarım alanında diğer çeşitli işletme ve teşekküllerde 

çalışabilecek ve ileri tarım metotlarını yayabilecek yeterlikte ve pratik bilgiye sahibolarak yetişti
rilir. 

b) Tarım tekniğinin yeni bilgi ve metotlannı çiftçiye öğretmek, uygulamak, istihsal ve ima
lâtla ilgili ihtiyaçlarını tesbit etmek ve bunlan temin etmek, çiftçi ailesinin eğitimini temin etmek 
ve davranışlannda değişiklik yaratmak, tanm ürünlerini en kârlı bir şekilde değerlendirmek, 
tarım işletmelerini geliştirmek ve mevcut insan gücünün işletmeler üzerindeki etkisini çoğaltacak 
tedbirleri almak ve çiftçiyi teşkilâtlandırmak gibi hizmet ve faaliyetler yapılır. 

c) Araştırma enstitüleri ile işbirliği halinde adaptasyon denemeleri yapılarak ekonomik değe
ri olan neticelerin demonstrasyon yolu ile yayımı sağlanır., okulların yayım çerçevesi içerisindeki 
tohumluk ve damızlık ihtiyacı işletmelerin imkânlan ile veya bölge çftçileriyle işbirliği yapılarak 
karşılanır. Kız, erkek, çiftçi çocuklannın ve kadın erkek yetişkin çiftçilerin okul dışı tarım eği
timlerini sağlamak üzere özel yönetmelik uyarınca kurslar açılır. 

Tanm alanında özel eğitim ve öğretim görmüş çiftçilere işletmelerini geliştirmek maksadıyla 
bu kanunla sağlanan kredi ve Devlet yatınmlarında öncelik tanınır. 

BÖLÜM : XVI 

MALÎ HÜKÜMLER 

Reform giderleri : 

MADDE 164. — Her uygulama alanına ait araştırmalara dayalı olarak bir reform finansman 
projesi tanzim olunarak, reformun gerçekleşmesi için lüzumlu her türlü giderler teslbit olunur. Bu 
maksatla : 

a) Kamu kuruluşlan tarafından yapılacak hizmet ve yatırım giderleri cinslerine göre tesbit 
olunarak bunların ilgili bütçesine alınması sağlanır. 

b) Reform alanında çiftçilere verilmesi gerekli kredi miktan ve bunlann çeşitleri tesbit oluna
rak, T. C. Ziraat Bankasınca bu miktar plasman eksiksiz olarak, ilgili banka şubelerine vaktinde 
tahsis olunur. 

c) Reform uygulamasında çiftçi yatıranları ve diğer özel giderler tesbit olunarak bunların 
çiftçi tarafından zamanında yerine sarf edilmesine çalışılır. Projede gösterildiği şekilde kendine dü
şen yatınmlan yapmıyan ve şartları yerine getirnûyen çiftçilerin arazisi verimsiz işletiliyor sayı
larak, kendilerine bu kanun hükümleri uygulanır. 

özel fona ait esaslar : 

MADDE 165. — Özel fonun işleyiş tarzı ve sarf usulleri ile bu fondan kimlerin yararlanabile
ceği, kredi verme şekil ve şartları, öncelikler, aranılacak teminat, kredi süresi, faiz hadleri, faiz 
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indirim şartları, kredi açılış ve kullandırma usul ve esasları, vâdeler, geri ödeme ve erteleme şekil 
ve şartları ve ilgili diğer esaslar Maliye, Tarım, îmar ve iskân, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ta
rafından birlikte tesbit edilir. 

Yeter gelirli işletmelere verilen arazi yapı ve tesisler bedeli : 

MADDE 166. — Yeter gelirli tarım işletmesine sahibolmak istiyenlere verilen arazi, yapı ve 
tesislerin karşılığı, bu kanun hükümleri gereğince belirtilecek esaslara göre belli edilerek yirmi 
yılda, yirmi eğit taksitle ve faizsiz olarak ödenmek üzere T. C. Ziraat Bankası adına senede bağ
lanır ve senetler bankaya verilir. Taksitlerin ödenmesi, ilk anaürünün hasadını takibeden yılın Ocak 
ayında başlar. 

Kamulaştırma ve satmalma bedellerinin ödenme şekli : 

MADDE 167. — Bu kanun gereğince arazisi kamulaştırılan veya satınalman kimselerin ala
cakları aşağıdaki şekilde ödenir : 

a) Arazisi satınalman veya kamulaştırılan kimselerin bu arazisi 200 dönümden küçükse ta
mamı peşin ödenir, 

b) Kamulaştırılan arazi 200 dönümden büyükse ilk 200 dönüm bedeli peşin, geri kalanı 100 dö
nüm değeri üzerinden taksitlere bağlanır. Taksitle ödeme süresi 20 yılı geçemez. 

c) Satınalman arazi 200 dönümden büyükse ilk 200 dönüm bedeli peşin geri kalanı 200 dö
nüm değeri üzerinden taksitlere bağlanır. 

Taksitlere bağlanacak miktarlar için kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten itibaren en çok yir
mi yıl içinde ve eşit taksitle ödenmek üzere, Maliye Bakanlığınca hak sahiplerine nama yazılı bo
nolar verilir. Bu bonoların kıymetleri endeksidir ve yılda % 6 faize tabidir. Bonoların itfasını, 
faizlerini endeks farkı tutarlarını ve diğer giderlerini karşılıyacak ödenek, her yıl Devlet borçla
rı bütçesinde ayrı bir bölüme konulur. Ancak, kamulaştırmadan veya satmalmmadan sonra peşin 
yapılacak ödemeler Tarım Bakanlığı Bütçesindeki tertibinden ödenir. 

Kamulaştırma bedelini Devlet tahvili şeklinde almak istiyenlere bedelin tamamı tahvil olarak 
verilebilir. 

Kamulaştırma bedellerinin tarımla ilgili yatırımlara celbi : 

MADDE 168. — Bu kanuna göre arazisi kamulaştırılanlardan 140 ncı maddede belirtilen tesis
leri geliştirme plân ve projelerine uygun olarak kuranlara ödenecek kamulaştırma bedellerinin 
167 nci maddeye göre peşin ödenecek miktarı % 20 ye kadar yükseltilebilir ve geri kalanının 
ödeme süresi en çok yarıya kadar kısaltılabilir. 

BÖLÜM : XVII 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Arazi temerküzünün önlenmesi : 

MADDE 169 .— Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren gerçek ve özel hukuk tüzel kişi
leri mevcut ziraat arazilerini veni ilâvelerle 2 nci maddede tarif edilen büyük tarım işletmelerinin 
asgari sının üzerine çıkaramazlar veya yeniden bundan fazla arazi edinemezler. 

Ancak, bölgenin ihtiyacı olan çeşitli tohumluk materyali üreten gerçek ve tüzel kişilere ait dü
zenli işletmelerin sahibolacağı tarım arazisi genişliği Tarım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kuru
lu kararı ile yukarki fıkrada belirtilen sınırın % 50 sine kadar artırılabilir. 
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Devlet arazîsini i§gal etme : 

MADDE 170. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 9 ncu madde gereğince Ta
rım Bakanlığı emrine geçen arazi hiçbir suretle zilyedük dölayısiyle mülkiyet konusu olamaz. 

Medeni Kanun ile diğer kanunların iktisabi zamanaşımına ilişkin hükümleri saklıdır. 

Tarım arazisinin tarım dışı kullanmalara ayrılması : 

MADDE 171. — Köy, kasaba ve şehirlerin kurulması ve geliştirilmesi, endüstri alanları, ma
den, taş, kum, tuğla ocakları, yollar hava alanları, turistik yerler, sportif alanlar ve millî savun
ma ihtiyaçları için lüzumlu araziler tarıma elverişli olmıyan araziden ayrılır. 

Bu gibi ihtiyaçların karşılanmasında tarım arazisinden faydalanmak zorunluğu hâsıl olduğu 
takdirde Tarım Bakanlığının izni alınır. 

Bu iznin verilmesinde, arazi kullanma kabiliyeti sınıflan esas alınmak suretiyle, tarıma en az 
elverişli olan arazi önsırada tutulur. 

Geçit haklan : 

MADDE 172. — Hiç veya yeterli yolu bulunmıyan tarım işletmesi sahipleri ile mera, otlak, 
ve yaylaklarda otlatma yapmak için hayvanlarını buralara geçirmek zorunda olan hayvan sahiple
rine komşuları veya güzergâh üzerindeki arazi sahipleri bedeli karşılığında uygun bir yerden ge
çit hakkı tanımak zorundadırlar. 

Devletin özel mülkiyetindeki arazilerde, ilgili idarelerin göstereceği yerlerden geçit hakkı ve
rilir ve bu hak karşılığında bir ücret alınmaz. 

Geçit yerlerinin tesbiti, geçit hakkı için ödenecek bedeller ve diğer hususlarla ilgili esaslar Ta
rım Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Arazİ Vergisiniîi tesbiti : 

MADDE 173. — Tarım arazisinden alınacak Arazi Vergisi bu kanunda belirtilen gerçek kar
şılığa göre tesbit edilir. 

Bir dönüm arazinin vergisi o arazinin gerçek karşılığının binde üçü üzerinden hesabedilir. 

Müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette isletme : 

MADDE 174. — Alım, satım, miras, bağışlama, değiştirme ve sair yollarla bir tarım arazisine iş
tirak halinde veya müşterek mülkiyet şeklinde sabibolunması halinde hissedarlar ve ortaklar; arazi 
ve onun bütünleyicilerinin işletilme tarz ve esaslarını ve hasılattan payların bölünmesini ve ilgili 
diğer hususları, bu kanunun kiracılık ve ortakçılık bölümündeki esaslara göre aralannda yapıla
cak yazılı sözleşmelerle belirtmekle yükümlüdürler. 

Bu şekil işletmeye ister bütün hissedarlar ve ortaklar ister bir kısmı iştirak etsinler aynı hü
küm uygulanır. 

İç sularda su ürünleri için tahsis : 

MADDE 175. — Devlete ait alg sular, kıyıları ile birlikte tamamen veya (belli edilerek kısmen; 
başka ftürlü kullanmalara engel olmamak şartiyle, su ürünleri üretimi için çiftçi kuruluşlarının 
intifama tahsis olunabilir. 

Su ürünlerinin üretimi ve pazarlama ile ilgili tesislerisı yapılması ve sulardan âzami verimin 
«ağlanması maksadiyle alınacak tedbirler için çiftçi kuruluşlarına bu kanun gereğince (kredi veri
lir ve teknik yardım yapılır. 

Bu yardımlara rağmen sulardan gereği gibi faydalanmayı (sağlamıyan ve lüzumlu tedbirleri 
almıyan kuruluşların Itaihsisleri geri alınır. 
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Su ürünleri üretimi için su alanlarının tahsisi, !bu alanların işletilmesi ve ilgili diğer hususlar 
yönetmelikle belirtilir. 

Küçük çiftçilere yan gelir yardımları: 

MADDE 176. — Uygulama alanlarında yeter gelirli hale ^etirilmiyen küçük çiftçilere, yan 
gelir sağlamak suretiyle gelirlerinin artırılması için, el sanatları ve turizm Igilbi ıçiftçilik dışı faa
liyet kollarımda Devletçe sağlanacak yardım ve imkânlarda öncelik tanınır. 

İthalât ve ihracat yapma yetkisi : 

MADDE 177. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili lolarak çiftçi kuruluşları; ıgülbre, makina, 
âlet, damızlık, hayvan, tohumluk ve diğer üretim vasıtalarını kendi İhtiyaçları için doğrudan doğ
ruya ithal 'edebilecekleri gibi 'ürünlerini de aynı şekilde ihracerebilirler. Bunlardan ithalâtçı ve 
ihracatçı belgesi larammaz. 

Üretim maddelerinin temini ve kontrolü : 

MADDE 178. — Çiftçilerin kullanacağı foer türlü tarım âlet, imakina ve vasıtaları, ticaret güb
releri, mamul yemleri, bitki ve hayvan hastalıkları ve zararları file mücadele ilâç ve müstah
zarları, tohumluk ve damızlık hayvan gibi üretim maddelerinin temini ve çiftçiye ulaştırılmasının 
sağlanmasından Tarım Bakanlığı sorumludur. Bu maddelerin teknik vasıfları ve âzami satış fiyat
ları Tarım Bakanlığınca tesbit ve kontrol edilir. 

Üretim esasları : 

MADDE 179. — Bitki ve hayvan üretimi programlarının ve projelerinin hazırlanmasında tanm 
arazisinin verim gücünü muhafaza edecek, artıracak ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlıyacak 
tedbirlere yer verilir. 

Bu maksatla meyilli ve yamaç arazilerde çok yıllık, taban ve az meyilli arazide yıllık bitkile
rin üretimi; toprak topografa ve iklim özellikleri bakımından uygun olan yerlerde ara bitkisi, ön-
bitki ve ikinci bitki olarak yem bitkileri ve yağlı tohumlar veren yazlık ürünlerin yetiştirilmesi 
teşvik edilir ve kredi verilmesinde bu esaslara uyanlara öncelik tanınır. 

Bitki, hastalık ve zararhlariyle mücadele : 

MADDE 180. — Her su toplama havzasında, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele konusun
da aşağıdaki hizmetlerin bu kanunun uygulanmasını etkili kılacak şekilde yürütülmesinden Tarım 
Bakanlığı sorumludur. 

a) Bitkilere âriz olan ve ekonomik önemde ürün azalmasiyle kalite bozulmasına sebebiyet ve
ren her çeşit hastalık ve zararlılar ile yurt ölçüsünde mücadele edilmesi bunların yayılmasının 
önlenmesi ve ürün kayıplarının asgariye indirilmesi, 

b) Hariçten yurdumuza gûrmesi muhtemel hastalık ve zararlılara karşı her türlü tedbirin 
alınması, harice sevk edilecek tarımsal ürünlerin hastalık ve zararlılar yönünden kontrol ve mu
ayene edilerek gerektiğinde lüzumlu teknik tedbirler aldırılmak suretiyle ihracına izin verilmesi, 

c) Zirai mücadele ilâç ve aletlerinin imal, ithâl, ihraç ve satışlarının memleket ihtiyaçlarına 
uygun bir şekilde düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, 

ç) Zirai mücadele ve zirai karantina konusunda; araştırına, öğretim, yayım, ulygulama, dü
zenleme ve kontrol hizmeiirjeriniıı âtoenikli ve memleket ekonomisine etkili bir şekilde yürütülmesi 
ve görevli teşkilâtın bu maksada uygun olarak geliştirilmesi, 
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Hayvan hastalıkları ile mücadele : 

MADDE 181. — Her su toplama havzasında hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda aşa
ğıdaki hizmeltlerin bu kanunun uygulanmasını etkili kılacak şekilde yürütülmesinden Tarım Ba
kanlığı sorumludur. 

a) Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele edilmesi, önleyici ve konitrol altına alıcı 
tedbirler ile bunların yayılmasına mâni olunması veya zararlarının asgariye indirilmesi, 

b) İthal edilen hayvan, hayvani ürün, biyolojik preparat ve diğer maddelerde hastalık ve 
zararlıların yurda girmesinin önlenmesi, bunlardan tedavisi mümkün olanların tedavi edilmesi, 

c) Hayvani besin maddelerinin insan sağlığına zarar verecek hastalıklardan âri bulunmasının 
sağlanması ve bu maksatla özel kanunlarına göre kurulmuş olan hayvan hastalıklarını kontrol 
eden kuruluşların bu hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütmelerimin temin edilmesi, 

Tarım işçilerinin çalışma süresi ve ücretleri : 

MADDE 182. — Tarım işçilerinin çalışma süreleri, işçilere verilecek asgari ücret miktarı ve 
ücretlerin ödenme şekli; mahallin ve işyerinin özellikleri, çalışılan iş konusu, çalışma şaıntiları, 
işveren tarafından işçiye sağlanan imkânlar ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulmak su
retiyle Tarım ve Çalışma bakanlıklarının mahallî kuruluşları mümessilleri ile Ziraat Odası temsil
cisi ve tarım iş (kollarında devamlı olarak çalışan iki işçinin katılacağı bir komisyon tarafından 
mahallinde tesbit olunur. 

Tarım işçileri ve işveren ilişkileri : 

MADDE 183. — Tarım işçilerinin teknik bilgi ve maharetlerinin artırılması ve çalışma disipli
ninin sağlanması için gerekli tedbirler Tarım Bakanlığınca alınır. 

Tanm işçileri ve işverenlerin hak ve vecibeleri ile aralarındaki ilişkiler, iş güvenliği ve ilgili 
sair hususlar bu kanunun müessir bir tarzda uygulanmasını mümkün kılacak şekilde Tarım ve Ça
lışma bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

Arazi ve meskene girme yetkisi : 

MADDE 184. — Bu kanunun uygulanması ile, ilgili arazi düzenlenmesi, sınır belirtilmesi, in
celeme ve iaraştırmalarda bulunulması gibi çalışmalar dolayısiyle yetkili makamların görevlen
direceği kimselerin, sahip, veya mutasarrıflarına haber vermlak şartiyle, işle ilgili araziye veya 
yapı ve tesislere girmelerine, buralarda ölçme, saıyma, kazma, ve sondaj gibi faaliyetlerde bulun
malarına mâni olunamaz. 

Yukarda belirtilen maksatlarla arazi, yapı ve tesislere girilmesinde bu taşınmaz mallara ve 
bunlar üzerindeki ürünllere her hangi bir hasar veya zarar yapılmışsa bunun bedeli ilgili idarece 
ödenir. 

Bu gilbi hasar ve zararlar ilgili idare temsilcisinin başkanlığında mahallî Ziraat Odası üyesi ve 
köy ihtiyar kurulundan bir üyeden kurulu komisyonca tesbit edilir. 

Vergi, resim ve hare muaflığı : 

MADDE 185. — Bu kanun hükümlerinin uygulanması dolayısiyle yapılacak bütün başvur
malar, özel fon kredi işlemleri, çiftçi kooperatifbri ve birliklerinin muamele ve hareamSalan, bil
dirim, yüklenme, senet ve tasarruf belgeleri, kira ve ortakçılık sözleşmeleri ve benzeri her türlü 
kâğıtlar, resmî dairelerce ve noterlerce yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan mu
aftır. 
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BÖLÜM : X V m 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Yasak fiille)' : 

MADDE 186. — Aşağıda yazılı fiiller yasaktır. 
a) Çiftçi kuruluşlarının intifama bırakılan mera, otlak ve yaylaklarda sorumlu tüzel kişili

ğin İhtarına rağmen otlatma gücü üstünde hayvan otlatmak ve otlatmada münaveibeye uymamak, 
ıslah için ayrılan alanlara hayvan sokmak, 

fo) Uygulama alanlarında kendilerine yapılan tefbligata uymıyarak göçeibe hayvancılık yap
mak, 

c) Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait suları izinsiz kullanmak, 
ç) Yollan, kamalları, sulama tesislerini tahrif ve tadil etmek, 
d) Müşterek olarak veya işitirak halinde sahiboîdukları araziyi aralarında yapılacak yazılı 

sözleşmelere göre işletmemek, 
e) Mal sahibi, kiracı ve ortakçı olarak 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 ncu maddeler hükümlerine 

riayet ötmemek, 
f) Tarım Bakanlığı emrine geçen tarım arazisini izinsiz işgal etmek veya buralardaki bitki ör

tüsüne her hangi ibir suretle zarar vermek, 
g) 194 ncü maddede belirtilen usule göre hareket eden yetkililerin görevlerini yapmalarına 

engel olmak, 
h) Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak görevlilerce belirtilen sınırlan kasıtlı olarak ken

diliğinden değiştirmek, 

Verilecek cezalar : 

MADDE 187. — 186 ncı maddenin a, b, c, ç, d ve e fıkralarında yazılı fiilleri işliyenlere bir 
aydan bir yıla kadar hapis cezası veya 300 liradan 3 000 liraya kaidar ağır piara cezası ile, (f), (g) 
ve (h) fıkralaınnda yasılı fiilleri işliyenlere iki aydan iki yıla kadar hapis cezası veya 500 lira 
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Ayrıca, sebebolunan zararın tazminine hükmolunur. 
Yasak fiililerin tekrarlanması halinde verilecek ceza iki katma kadar iartırılır. 

Diğer kanunların uygulanması : 

MADDE 188. — 186 ncı maddede yazılı suçlar için Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda 
daiha ağır ceza hükümleri bulunduğu takdirde o cezalar ihükmottunur. 

BÖLÜM : XIX 

SON HÜKÜMLER 

Uygulamadan sorumlu Bakanlık : 

MADDE 189. — Bu kanunla kamu kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine düşen hizmet
lerin koordinasyonu sağlıyacak şekilde uygulanmasından Tarım Bakanlığı sorumludur. 

Bu kanunla Tarım Bakanlığına verilen görevler : 

MADDE 190. — Tanm Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ve diğer kanunlarla 
verilen görevlere ilâve olarak Tarım Bakanlığına bu kanunla aşağıdaki görevler verilmiştir. 

— Uygulama alanlarının seçilmesi, 
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— Tarım arazilerinin kullanma şekillerine ayrılması ve sınırlarının belirtilmesi, 
— Tarımla ilgili geliştirme plânlarının, projelerinin ve uygulama programlarının hazırlanma

sı, 
— Çayır, mera, otlak ve yaylakların tahsisi işleri ve sicil kayıtlarının tutulması, 
— Arazi gerçek karşılığının ve su kamulaştırma bedellerinin tesbiti, 
— Arazi satmalma ve kamulaştırma işleri, 
— Tarım çeşitlerine ve bölgelere göre yeter gelirli tarım işletmesi tiplerinin tesbiti, 
— Yeter gelirli ve düzenli işletmelerin kurulması, 
— Tarım arazisinin verimli ve işletmelerin düzenli olarak işletilip işletilmediğinin tâyini ve ta

kibi, 
-*— özel fonun kullanılması ve diğer zirai kredi işleri, 
— Devletin maliyete iştiraki ile ilgili işler, 
— Bu kanunda belirtilen vergi muaflığı ve vergi indirim işleri, 
— Islah edilecek ve tapulu arazi düzenlenmesi yapılacak yerlerin tesbiti, 
— Ortakçılık ve kiracılığın düzenlenmesi, 
— Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması, 
— Tarım ürünlerinin ve mamullerinin kalite ve standart kontrolleri ile ilgili tesislerin teknik 

kontrolleri, 
— özel teknik büroların kurulmasının teşviki, 
— Tarımla ilgili faaliyetlerde teknik ve ekonomik araştırma programlarının hazırlanması, 
— Tohumluk ve damızlık hayvan üretiminin sağlanması, 
— Çiftçilerin teşkilâtlanmalarının teşviki, 

Tarım Bakanlığı kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi : 

MADDE 191. — Tarım Bakanlığı, kuruluş Kanunu ve özel kanunlarla verilen görevlerle birlik
te 190 ncı maddede sayılan görevlerin yurt çapında etkili bir şekilde ifası için kuruluşlarını yeni
den düzenler. 

Diğer kamu kuruluşları : 

MADDE 192. — Bu kanunun uygulanmasında, özel kanunlarına göre kendilerine görev düşen 
kamu kuruluşları, bu hizmetleri gereken şekilde başarıya ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu maksat
la bünyelerinde gerekli düzenlemeleri yaparlar. 

Tarım mahkemeleri : 

MADDE 193. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olup görülmesi genel mahkemelere ait dâva 
ve işleri görmek üzere, uygulama alanlarında tek hakimli ve asliye mahkemesi sıfatını haiz yeter 
sayıda «Tarım mahkemeleri» kurulur. 

Bu mahkemeler; görevleri, yetkileri, muhakeme usulü ve sair hususları bakımından Tapulama 
Kanunundaki tapulama mahkemelerinin tâbi olduğu hükümlere tabidirler. 

Tarım mahkemeleri yargıçları ile bunlar emrine verilecek kâtip, mübaşir ve hademelerin kad
roları ayrıca alınır. 

Tarım Bakanlığına bağlanacak kuruluşlar : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Toprak muhafaza ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü ile Toprak 
ve İskân işleri Genel Müdürlüğünün 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanması 
ile ilgili merkez ve taşra kuruluşları, mevcut kadro ve elemanları ile birlikte Tarım Bakanlığına 
bağlanmıştır. 
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Çiftçiyi topraklandırma Kanunundan aktarma : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 ve 48 nci maddelerin
de sözü geçen fonun bakiyesi ile bu fonun her türlü alacak ve borçları bütün hak ve vecibeleri ile 
özel fona geçer. 

Kiracılık ve ortakçılık sözleşmeleri : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kiracılık ve ortakçılıkla ilgili sözleşmeler bu kanunun yürürlüğe girme 
tarihinden itibaren üç yıl içinde bu kanun hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan kiracılık ve ortakçılıktan doğacak anlaşmaz
lıklarda bu kanunla getirilen örnek sözleşmelere itibar olunur. 

Veraset ve intikalde muaflık : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren geçecek bir yıl içinde ta-
rımsal arazi ile ilgili veraset ve intikal işlemleriyle bunlara ilişkin tapulama muameleleri her tür
lü vergi, resim ve harçtan muaf tutulur. 

Kanunda yer almıyan hususlar : 

MADDE 194. — Bu kanunda yer almıyan hususlar hakkında 'genel hükümler uygulanır. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 195. — Bu kanunun yürürlüğe girdi ği tarihten itibaren; 
a) 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma kanunu ile ek ve tadilleri, Arazi Kanunnamesi, 7336 

sayılı Devlet Orman îşletmelerinden ve kereste fabrikalarından satılan orman mallarının vilâyet 
hususi idarelerine hisse alınması hakkında kanun ve 756 sayılı 13. 7. 1952 tarihli ve 6802 sayılı ge
lir vergileri Kanununa bağlı I numaralı Tablo ile IV numaralı Tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkında kanunun 1. ve 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

îb) Borçlar Kanununun, İstimlâk Kanununun, İskân Kanununun ve yürürlükteki diğer kanun
ların bu kanuna uymıyan hükümleri, bu kanunun uygulanmasında yürütülmez. 

Tüzük : 

MADDE 196. — Bu kanunun gerekli hükümlerinin uygulanma şekilleri bir tüzükle tayin ve 
te^bit olunur. Bu tüzük işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok iki yıl içinde uy
gulamaya konur. 

Yürürlük : 

MADDE 197. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 198. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ İLHAMİ ERTEMİN TARIM REFORMU KANUNU TEKLİFİ 
(2/690) 

31 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. C. Anayasasının 37, 38 ve 52 nei maddelerinde yer alan tarımsal bünyenin ıslahını, toprağın 
verimli olarak işletilmesini, toprağın âdil şekilde dağıtılmasını, topraksız köylünün topraklandı-
rılmasmı, üretimin artırılmasını, tarımla uğraşanların emeklerinin değerlendirilmesini sağlamak 
maksadı ile hazırladığım «Tarım Keformu Kanun Teklifini ve Gerekçesini» ekte sunuyorum. 

Hükümetçe hazırlanan ve Büyük Meclis'e sunulan «Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısı» 
ile birlikte ilgili geçici komisyonda görüşülmesine ve gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygı 
ile arz ederim 

Edirne 
İlhami Ertem 

TARIM REFORMU KANUNU ÖN TASARISI GEREKÇESİ 

I - GİRİŞ: 
Yurdumuzun tabiî kaynaklarında ve toprak varlığında büyük bir üretim potansiyeli mevcut 

olmasına ve bugünkünden daha fazla nüfusa daha yüksek bir hayat seviyesi temin edecek imkân
ların da bulunmasına rağmen sosyal, ekonomik teknik ve hukukî eksik ve aksaklıklar yüzünden 
tarımda arzulanan ölçüde bir gelişmeye ulaşılamamış bulunulmaktadır. 

Tarımımızdaki bu durumun ıslahı maksadı ile hazırlanmış bulunan tasarı, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 37, 38 ve 52 nci maddelerinde yer alan tarımsal bünyenin ıslahını, toprağın verimli 
olarak işletilmesini, üretimin toplum yararına uygun olarak artırılmasını, tarımla uğraşanların 
emeğinin değerlendirilmesini ve artan gelirin âdil bir şekilde dağılmasını temin gibi anaprensiplere 
dayanmakta ve bu suretle tarımsal gelişmenin kalkınma, plân ve programlarına paralel olarak ger
çekleştirilmesini hedef almaktadır. 

Tasarı ile ayrıca, Anayasa'nm 10 ncu, 11 nci ve 41 nci maddelerinde belirtilen temel haklarla 
iktisadî ve sosyal hakların tarım alanında da tahakkuk ettirilmesi, insanın maddî ve manevî varlı
ğının geliştirilmesi, çiftçinin insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama seviyesine ulaştırılması ve 
tarımda kalkınmanın demokratik yollarla gerçekleştirilmesi için gerekli ortam yaratılmaktadır. 

Bu esaslara uyularak kamu hizmetlerine yön verilmekte ve özel sektör faaliyetleri de buna gö
re tanzim ve teşvik olunmaktadır. 

II - TASARININ GETİRDİĞİ ESASLAR : 
x A) Kapsam : 

Tasarı az topraklı çiftçilerin yeter gelirli işletmelere sahip olacak şekilde toprağa kavuşturul
ması, topraksız çiftçilerin topraklandırılması, tarım işletmelerinin ekonomik ve düzenli birer üre
tim ünitesi haline getirilmesi, toprak ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve top
rağın kaybolmasının önlenmesi, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması, çiftçiye uygun 
fiyat ve şartlarla illetime 'araçları, üretim maddeleri ve ziraî kredi tornin edilmesi, ortakçılık ve (kira
cılığın memleket şartlarına uygun ve tarafların haklarını koruyacak esaslara bağlanması, tarıma, üre
tilin projeleri ve'bölge tarımsal geliştirme plânlarına göre-yön verilmeği, çiftçinin teknik lülgiye kavuş
turulması gibi konuları kapsamaktadır. 

Tasarı, bu konularla ilgili olarak ekonomik, sosyal, hukukî, idarî ve teknik te'dbirler getirmekte, 
yürürlükbeki kanunlarda bulunan aksaklıkları tamamlamakta ve ilgili kuruluşların birlikte çalışma 
şartlarını düzenlemektedir. 
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B) Toprağın verimli olarak isletilmesi : 
Toprak, •egemenliğimizin ve millî bekamızın temelini tebcil eden en kutsal varlığmıızdn\ Teknik 

ve ekonomik 'tedbirlerle gen'işleti'lımcsi ve ikamesi mümkün değildir. Ulusumuzun besienımeslm'in ve 
'ekonomik 'gelişmesinin temel kaynağını teşkil etmektedir. Bu itibarla, toprağın verimli bir şekilde işle
tilmesi, maliklerinim ve Devletin kaçınılmaz bir görevi bulunduğundan, bunun yerine getirilmesi için 
çif tçilere teknik ve 'ekonomik imkânlar •sağlanmakta ve verimsiz işletmeye ımâmti olacak müeyyideler [ge
tirilmektedir. Ayrıca, mülkiyet hakkının özüne dokunu'lmaksızın, toplum yaraıına toprak mülkiyeti 
ve 'tasarruf frafclanııda bâzı kısıntılar yapılmasına da tasarıda yer verilmektedir. Bu suretle, Anaya
sanın 37 nci 'maddesinde ıtoprağm verimli olarak işletilmesi ve bu bakımdan mülkiyet fraklarında bâ
zı kayıtlamalara gedilmesi hakkındaki âmir hükümler de yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

C) Çiftçinin topraklandırılması : 
1963 yılında yapılmış olan, elde mevcut en Son tarım sayımı «sonuçlarına göre 3.5 milyon olan 

çiftçi 'ailesinin 2.1 milyonu (% 68.7) 50 dönümden az toprağa sahip bulunmaktadır. 309 bin çiftçi 
ailesinin ise hiç toprağı yoktur. Ayrıca, her yıl 60 - 70 (bin 'ailede çiftçi nüfusuna eklenmektedir. Di
ğer ıt-araftan Devlete ait, ziraate elverişli bulunup da işlenmeyen arazi hemen hemen yok gibidir. Ha
len çeşitli yolarla dağıtılan Hazine arazilerinden, ıslah yoluyla yeniden kaaanılmış 'olanlar hariç, geri 
kalanların dağıtımı ela yeniden Ibir topraklandırmadan ziyade esasen işlenmekte olan toprakların işle
yenler 'adına hukukî bakımdan belgelendirilmesinden ibarettir. 

Yukarıda belirtildiği üzere tarım nüfusumuz gelişmiş ülkelere nazaran büyük ıbir fazlalık göster
mekte olup, diğer ekonomi kollarının gelişme hızına göre bu fazlalığın daha uzun bir süre devam ede
ceği de bilinen bir tgerçektir. Çiftçiyi topraklandırmada 'güdülen gaye, her çiftçi olana yetersiz bir par
ça (toprak verilerek kendine yetmeyen ve ekonomiye katkısı bulunmayan işletmeler kurulması yerine, 
daha iyi bir hayat seviyesine ulaşılabilecek ve toprağın verimli olarak işletilmesine imkân sağlayacak 
yeter 'gelirli tarım işletmelerinim kurulmasıdır. Bu suretle Türk toplumu ve Türk tamını sosyal ve eko
nomik bakımdan daha sağlamı bir bünyeye kavuşturulmuş olacaktır. 

Kurulacak yeter gelirli tarım işletmeleri, bir çiftçi ailesinin işgücünü değerlendiren, ailenin ekono
mik ve sosyal gelişmesini temin edecek geliri sağlayan ve ıtoprağm verimli »olarak işletilmesine imkân 
veren bir hüviyette olacaktır. Bu işletmelerin bölge şartlarına uygun tek veya ç/ok yönlü üretimde 
bulunabilmeleri için topraklandırma ile beraber lüzumlu bulunan araç, 'gereç, kredi ve teknik bilgi te
mini ımıaksadıyle, tasarıda 'gerekli imkânlar ve teşviklerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Çiftçiyi topraklandırmada tarım işletmelerine yukarıda izah edilen niteliği kazanacak şekilde top
rak sağlanması ve 'donatılması esası kabul edilmiiş ve bu maksatla bir 'miktar 'toprağı ve üretim araçla
rı bulunan çiftçilere öncelik verilmiştir. 

Tasarıya 'göre, çiftçilere arazi gerçek değeri üzerinden dağıtılacaktır. Topraklandırmada, çiftçiye 
ya doğrudan doğruya arazi verilmesi veya 'arazi edindirme kredisi ile kendisinin toprak satınalması 
yolları izlenecektir. Böylece arazi edinenler arasında bedel farklılığınım ve dolayısıyle ucuz dağıtılan 
Devlete ait topraklara hücumun önlenmesi ve rcformiç.in gerekli finansman kaynaklarına katkıda bulu
nulması temin edilmiş olacaktır. 

D) Arazi kamulaştırılması ve satmalmması : 
Yukarıda izah edildiği üzere, Devlete ait tarıma elverişli arazi ile yeterli bir topraldandırma ya

pılmasına imkân bulunmaması, toprağın daha verimli bir şekilde işletilmesi ve sosyal adaletin sağlan
ması aımacıyle, tasanda kamulaştırmaya da yer verilmiştir. 

Esasen, Anayasanın 37 nci maddesine dayanılarak İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında, belirli bir 
büyüklüğün üstünde olan ve düzenli İşletilmeyen şahıs arazilerinin kaımulaştınlalbilece^i veya pazar
lıkla satmaimabileeeği ve bunların az topraklı veya topraksız çiftçilere uygun şartlarla dağıtılacağı 
hükmü yer almış bulunmaktadır. 

Tasan ile, kamulaştırma için arazinin verim'siz veya sahibi tarafından bizzat işletilmeme dunun
la rina ve arazinin sulanma imkânlarına göre aşağıda belirtilen kriterler getirilmiştir. 
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1. Verimli işletilen, 
a) Gerçek ikicilerle özel 'hukuk tüzel kişilerine ait arazilerin 5 000 dönümden fazlam, 
b) Sahibi 'tarafımdan işletilmeyen arazinin 2000 dönümden fazlası, 
2. Verimsiz işletilen arazilerin, 
a) Sahibi tarafından işletilenlerin, sulanamayan 1 000, sulanabilen 200 dönümden fazlası, 
b) Kiraya ve ortağa verilenlerin, sulanamayan 500, sulanabilen 100 dönümden fazlası, 
3. İşlenmeyen arazilerin (tamamı, 
Kamulaştırrlacaktır. 
Arazilerini 'bu kanuna göre verimli şekilde işletmedikleri tespit olunanlara iki yıla kadar süre ve 

imkân verilecek ve hu süre sonunda verimli işletme tedbirleri almayanların arazileri yukarıdaki esas
lara 'göre kamulaştırılacaktır. 

Bir yerde yapılacak kamulaştırmalarda, düzenli işletmeler en sonra ele alınacaktır. 
Yürürlükteki Köy Kanununun 87 nci maddesine paralel olarak T. C. tabiiyetinde bulunmayan ki

şilerle (bunların teşkil ettüHeri özel hukuk tüzel kişilerine ait tarım arazileri de fcamulaştanlabfflecek 
ve bu (konudaki uygulamalara öncelikle sınır bölgelerinden başlanacaktır. 

Ayrıca, vakıflara ait olan tarım arazisi ile tmabailî idarelerin özel mülkiyetinde olup da kamu h'iz-
metkrinde kullanılmayan tarım arazileri de katmulaştırılacaktn'. 

E) İşletme bünyelerinin düzenlenmesi : 
Toprağın verimli olarak işletilmesi, üretimin artırılması ve tarımın sağlam bir bünyeye kavuşturu

labilmesi için tarım işletmelerinin düzenli birer 'ekonomik üretim ünitesi haline getirilmesi zaruri bu
lunmaktadır. 

Bu maksatla tasarıda tarım dişletmelerinin yeterli ve dengeli 'bir şekilde tesis, canlı - cansız demir
baş, bina ve işletme sermayelerine sahip olmaları, projelere dayalı üretimde hukınmaları ve arazileri
nin teknik bilgi ve metotları uygulayabilecek bir duruma getirilmeleri gibi 'zarurî bulunan imkânlara 
kavuşturulmalarına yer verilmektedir. 

Memleketimizde düzenli bir hale getirilmesi icabeden işlöbme sayısı pek çoktur. Bunlardan 50 dö
nümden az toprağa sahip olan ve yekûnu (1963 tarım sayımı) 2.1 milyonu bulan küçük işletmeler 
sermaye ve toprak yetersizliğinden dolayı bu durumlarını ıslah ederek ekonomik bir üretim ünitesi ha
line gdememektedirler. Bunlardan mühim bir kısmını, hiç toprak verilmeden, bölgelerine uygun en-
tansif hir 'ziraat şekli tatbik etmelerini sağlamak ve gerekli tesis ve girdilere kavuşturmak suretiyle, 
yeter gelirli ve düzenli bir hale getirmek mümkün bulunmaktadır. 

Bu maksatla tasarıda -toprak verilmeden yeterli ve düzenli hale getirebilecek işletmelere öncelik 
verilmiş ve bu suretle reform neticelerine kısa zamanda ulaşılacağı kabul edilmiştir. 

İşletmelerin 853 'bini ise, 50 - 200 dönüm toprağa sahilbolmakla beraber bunların hemen hemen 
tamama düzensiz işletmeler halindedir. Bölge özelLikleriıne göre bu istetmelerin çoğunun, toprak 
verilmeden düzenli hale getirilmeleri mümkün Ibulunmaktadır. Taksanda bunlarını da geliştiril-
melieri için lüzumlu tedbirlere yer verilmiştir. 

Tasarıya göre, yeter gelirli ve düzenli tarım işletmelerinin arazi genişliği höllge özettiklerine 
ve tarımsal faaliyetin çeşidine göre 15 - 500 dönüm arasında olacaktır. 

İşletmelerin düzenli hale getirilmelerinde büyük işletmeler dalha sonra ele alınacak ve projele-
lere ıgöro bunlara da ikinci derecede kredi verilecekti!4. 

YaıpıHiatn hesaplara göre en uygun yetiştirme şartlarında, sulanan 15 dönümlük 'bir mıeyve ve 
sebze Ibafhçesinin ıgeçim lendekslıerine göre 'beş kişilik bir çiftçi ailesini geçindirebileceği, buna mu-
kaibil ekolojik şartların elverişli olmadığı bölgelerde ise bu genişliğin 500 dönüme kadar çakabi
leceği tespit edilmiştir. 

îşLetmfe genişliıkl'erinin bu kadar 'büyük farklılık göstermesi ve işletmelerdeki tarımsal faaliyet
lerin çeşitliği yüzünden çok sayıda işletene tipleri meydana gelmektedir. Bu derece fazla işletme 
tiplerinin tasarıda gösterdlmeleri imkânsızlığı ve tatbikatta doğuracağı aksaklıklar dikkate alına
rak bölgelere göre komisyonlarca mahallinde yapılması uygun görülmüştür. 
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Görüldüğü üzere küçük işletmelerin yeter (gelirli ve düzen1! hale getirilmeleri birineı'derece do 
ele alınmıştır. Ayrıca, düzenli işletmelerin devamlılığını sağlayacak hükümlerde konulmuştur. 

Bu hükümlere göre yeter gelirli tarım işletmeleri veraset yokı ile bölüneni ey eeek, büyük işletme
ler de yeter gelirli tarım işletmeleri için (bölgeye göre. teıspıit edilen genişlikten daha küçük parça-
laıra ayrılamayacaktır, 

P) Araı^İ toplfulıaştırılmiiaşı :' 
Tarımda bünye bozukluğuna scbebolan âmillerden biri de bir işletmeye ait arazinin çok sayımda 

parçalara bölünmüş ve şekillerdıniin bozulmuş olmasıdır. İstatistikî bilgilere göne memleketimizde bir 
işletme lortalama 7 parselden teşekkül etmekte ve bâzılarında bıı bölünme daba çok sayıya yük
selmektedir. 

Tarımda tekniğin uygulanabilmesi, sulama ve toprak anuihafaza t edibinle rinin alınabilmesi, eko
nomik !bir üretimde bulunabilmesi için bir işletme' sahibine ait arazilerin şekillerinin düzeltümesi-
ıne, parsellerin birleştirilmesine bu suretle işletme bünyelerinim düzenlenmesine ve tekrar bölünmele
rinin! öınilenmesine zaruret vardır. 

Tasarıya göre, »arazi toplulaştırılnıası, tapulama yapılan yerlerde ve genellikle tarla arazlilerinr 
dje uygulanacaktır. Bu maksatla toplulaştırma yapılacak yerlerin programa alınması, projelerin ha
zırlanması ve kesinleşmesi, değiştirilecek arazilerle ilgiîli değerlerin belirtilmesi çiftçilerle görü
şülme ve rızalarının alınması gibi usul ve esasa ait hükümler getirilmektedir. Tasanda, toplulaş
tırma rıza esasına dayanmakta, toplum yararı bulunması hallerinde dahi uygulamaya geçilmesi, 
çoğunluğun rızasına bağlanmaktadır. Toplulaştırmayı teşvik için çiftçilerle mümkün 'mertebe masraf 
yüklenmemesi ve devlet yardımları yapılması gözönünde bulundurulmuştur. 

.0) SuülaTUi tıairımd'a fcallanılmıaisı : 
Bulunduğumuz iklim kuşağı, sultarımızdatni tarımda azami faydanın sağlanmasını zarurî kılmak-

tadmv Bu kemi ile ilgili mevzuat hükümleri hem clağıınık hem ile noksandır. Bu itibarla tasarı, su
ların tarımda velrimli olarak kullanılması, kullanılmada önledikler ve sulama teknikleriyle ilgili 
gereıldi hükümleri getirmektedir. 

H) Detvletie lait çayır, mem, (otlak Ve yajyllaiklarln toıllamılınıa 've 'gıelilştinüllmesi r 
Geniş 'alanlar teşkil eden .devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylaklarda hayvancılığın geliştiril-

anesıi bakımından büyük b k potansiyelin değerlendirilmesi maksadıyla tasanda, çayır, mera, otlak 
ve yaylaklar hakkımda tahsis, tapuya tescil, kullanma esasları, ıslaıh ve geliştirırne ile yasaklamalara 
ait hükümler yer almış ve bu suretle önemli bir rajeıvzuat boşluğu doldurulmuştur. 

t ) Kiracılık ve loırlfcaiksçıllığıaı Idtiizeaılenmesâ :; 

Yurdumuzda ortakçılık ve kiracılık müessesesi yaygın bir durumda olmakla beraber esaslı bir 
statüye bağlı olmadan çeşitli âdet ve geleneklere göre yürütülmektedir. Bu yüzdemi de işletmelerde 
istenilen düzenleme ve geliştirmenin yapılmasıına imkân bulunmadığı gibi bazen kiracı veya ortak
çı ve bazetnde mal sahibi bu mevcut sistemden mutazarrır olmaktadır. Hem topraklarımızın verimli 
şekilde işletilmesini ve işletmelerin geliştirilmesini, hem de,, mal sahibi ile kiracı ve ortakçılar ara
sındaki ilişkilerin âdil bir şekilde düzenlenmesini, karşılıklı hak ve menfaatlerin (güvenliğe kavuş
turulmasını sağlayacak hukukî esaslar tasarı ile 'geliştirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, mal saibipleri 
j ıkt arazilerini satmak istemeleri halinde kiracı ve ortakçılara öncelikle satmialmia hakkı tanın
mak suretiyle fiilen toprakta çalışanlar lâyık oldukları himayeye kavuşturulmaktadır. 

J ) Taırolm üriunlieriaiiin. paaartonıası : 
Tarımda üretimin artırılması ile ilgili tedbirler yanımda amacın gerçekleştirilmesinde bunlar 

kadar önemli olan tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması konuları da 'ele alınmıştır. 
Tasarı ile, tarım ürünlerinin iç - dış pazar taleplerine ve bölgelerin ekomomi'k ve ekolojik şart-

iaranıa uygun şieMlde üretilmesini sağlamak üzere üretim plânlaması yapılması ve bu plânlamaya 
-uygun olarak üretimde bulunanlara Devlet yardımlarında 'öncelik tanınması, ürünlerin -değer fi
yatla satılalbilm eleri içki uygulanan taban fiyatlarının belirli esaslara göre tespit ve ilân olunıma-
sı, çiftçiler tarafından kurulacak işleme ve (değerlendirme tesisleri maliyetlerine Devletçe iştirak 
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yardımları yapılması, kalite ve karantina kontrollerimin ekonomik ve teknik esaslara 'bağlanması 
ile ilgili hükümler getirilmiştir. 

K) Kredi ve Devlet yaırdıımlan : 
Tasarıda, kredi ve Devlet yardımları ile ilgili olarak, 
1. Tarım sektörünle uygun şartlarla kredi sağlanması ve tesis maliyetlerine hibe tarzında 

iştirak yardımları yapılması şekil ve şa.rtlarıyle bunların yıllık programlara göre yürütülmesi, 
ıbu arada teşviki öngörülen ürünler için indirimli faiz hadleri uygulanması ve faiz farklarının Dev
leri; 'bütçesinden karşılanması, • 

2. Kredi teminatına esas olacak karşılıkla "in tarımın özelliklerine uygun bir şekilde çeşit
lendirilerek çoğaltılması, az topraklı veya toprak uz çiftçilerin kredi imkânlarının genişletilmıesi, 

3. Tarım ürünlerini işleyen tesislerle tarım girdilerini limal ©den fabrikalanm lüzumlu yerlere 
cezSbi için kredi sağlanması ve bunlarda 'gelir vergisi indirimi yapılması, giıbi hükümler getirilmiş
tir. 

İBu tedbirler •çiftçilerimizi mümkün olduğu kadar kredi bulma zorluklarından kurtaracak ve ta
rımsal 'faaliyet ve geliş'tirmelere 'olumlu etkiler yapacaktır. 

L) Diğeır hııısulsıllar : ~ 
Yukarıda kısaca 'belirtilen 'esaslardan başka bu tasarıyle, 

1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ilte kurulmuş bulunan fonun kaldırılması ve onun yerine 
daha geniş kaynaklara dayanan bir özel Fonun kurulup işletilmesi, 

2. Kamulaştırma 'bedellerinim Anayasanın 38 inci maddesine uygun şekilde ödenmesi ve bu be
dellerin tarımla ilgili sınaî yatırımlara cezlbedilmesi, 

3. Tarım arazisinin bugün olduğu -gibi gelişi güzel tarım dışında kullanılmasının önlenmesi, . 
4. Bir ibölgeide maddî yetersizlikler yüzünden yeter gelirli hale 'getirilemeyen küçük çiftçilere 

avcılık, turizm ve elsanatları ıgiıbi yollardan yan gelirler sağlanması, 
5. Tarım Mahkemeleri kurulması, hükümleri de getirilmektedir. 

I I I . - S O N U Ç : ' 
Bu tasarımn kanunlaşarak uygulanmaya konması ile varılacak hedefler şöylece özetlenmiştir. 
1. Tarım işletmeleri düzenli ve ekoniomik (birer üretim ünitesi haline gelecek, yeter gelirli aile 

işletmeleri yaygınlaşacaktır. 
2. Az topraklı veya topraksız çiftçiler imkân ölçüsünde topraklandırılacak, tarımda çok kü

çük mülkilerle büyük mülkler kaildırı'larak arazideki mülkiyet dağılışı düzenlenecektir. 
3. Arazi mülkleri, su kaynakları, Devlete ait 'çayır ve meralar tarımda verimli olarak kullanı

lacaktır'. 
4. Tarım arazisinin tarım dışı gelişigüzeli kullanılması önlenecek, işletime arazilerimin toplulaş-

tırılmasma çalışılacak, dağılmalarına, ufalanmalar m)a ve parçalanmalarıma mam i olunacaktır. 
5. Kiracılık ve ortakçılık yeterli hukukî teminata bağlanacaktır. 
6. Çiftçilik yapanların, kendilerini ve ailelerini geçindirecek gelire sahip kılınmaları ile top

lumumuz sosyal ve ekonomik güvene kavuşacak ve tıopuaklarımızııı ranıtabl bir şekilde işietilmeısi 
mümkün olacaktır. 

7. Ziraî kredi ve Devlet yardımlarının daha düzenli, yaygın ve 'etkili bir şekilde kullanılması 
•tedbirleriyle, tarım işletmelerinin hünyele.rıiyle altyapılairımn 'geliştirilmeleri hızlanacak, üre
timden pazarlamaya kadar olan tüm tarım faaliyetleri daha imkânlı ve sistemli şartlara kavuşa
cak, çiftçinin emeği değerlenecek, tarımda verim ve üretim, toplum yararına uygun şekilde artacak 
ve dolayısıyle tarımın millî .gelire katkısı çoğalijcaktır. 

Bu suretle, tarım sektörünün ekonomi içindeki fonksiyonunu gereği üzere yapabilmesine paralel 
olarak, bir yandan bir sektörde çalışanların gelirlerinin ekonominin diğer sektörlerindekilere yak-
laştınlması, diğer yandan da sektör içimdeki gelir dağılımının düzeltilmesi amacı gerçeM'eştirilmiış, 
olacaktır. 
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MADDELERİN AÇIKLAMALARI 

Tasarı, 14 bölüm 97 madde ve 2 geçici maddeden ibarettir. 

BÖLÜM •: I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1. — Kanunun amacını ve bu amacı gerçekleştirmek üzere alınacak tedbirleri genel 
hatlariyle belirtmektedir. Yeteri kadar açık olan maddenin tedvininde Anayasa da, kalkınma 
plân ve programların da yer alan ilkeler ve tedbirler- esas alınmıştır. 

Maddıe 2. — Tasarıda geçen başlıca deyim ve terimlerin anlamları açıklanmaktadır. 
Madde 3. — Esas" itibariyle, bütün yurt yüzeyinde uygulanacak olan kanunun arazi ıslahı, su

lama geliştirmeleri, ziraat teknolojisi tesisleri gibi altyapı yatırımlan ile arazi toplulaştırılması 
ve işletme bünyelerinin düzenlenmesi gibi birbirleriyle ilişkili köklü tedbirlerin birlikte gerçekleş
tirilmesi için Bakanlar Kurulu kararıyle bölgesel plânlara göre uygulamalar yapılacağını hükme 
bağlamaktadır. 

Madde 4. — Bir bölgenin tarımsal geliştirme plânlarının yapılabilmesi ve tarım arazilerinin 
verimli şekilde kullanılabilmesi için tarım arazisiyle ıslah edilebilir arazi ve tarıma elverişli olma
yan arazi varlıklarının belirtilmesi gereğini getirmektedir. 

Madde 5. — Bölgesel geliştirme plân, program ve projelerin hazırlanması ve bunların uygulan
masında kamu kuruluşlarıyla özel sektörün yapacağı işlerin Tarım BaJkanlığınm koordinasyonu 
altında hazırlanacak programa göre yapılacağını belirtmekte, böylece geliştirme uygulamalarında
ki dağınıklığın önlenmesi maksadını temin etmektedir. 

BÖLÜM : II 

ÇİFTÇİNİN TOPRAKLANDIRILMASI 

Madde 6. — Arazinin, yeter gelirli işletmeler kurulması maksadiyle .verileceğini, uygulama ya
pılacak yerlerin seçilmesini ve bunlarla ilgili esasları belirtmektedir. 

Madde 7. — öncelik sırasına göre dağıtılacak araziyi göstermektedir. Maddeye göre, önce 
Devlete ait tarım arazilerinin dağıtılması, sonra arazi satmalıma ve kamulaştırma tedbirleriyle da
ğıtılmak üzere yeteri kadar arazi temini cihetine gidilmektedir. 

Madde 8. - 11. — Hangi çiftçilere arazi verileceğini, arazi verilmesinde izlenecek öncelik sıra
sına ve arazi verilmeyecekleri belirtilmektedir. 

Arazi isteyenlerin müracaat şekilleriyle yapılacak usule dair diğer işlemlerin belirtilmesi yö
netmeliğe bırakılmaktadır. 

Madde 12. — Bu ımadde ile getirilen tapuya tescil işlemi yürürlüktekinin aynıdır. Yalnız ta
şınmaz malların boşaltılmasıyla ilgili usul hükümlerinin metinde yer almasına lüzum görülmemiş
tir. 

Madde 13. - 14. — Yeter gelirli hale getirilen işletmelerin bütünlüğünün ve düzeninin bozul-
mamasıyle ilgili kayıtlamaları getirmektedir. 

Madde 15. - 16. — Verilen taşınmaz malların kanun hükümlerine göre işletilmemesi halinde 
bunların geri alınması ve çiftçilikten vazgeçilmesi halinde yapılacak işlemleri belirtmektedir. 

BÖLÜM : III 

KAMULAŞTIRMA HÜKÜMLERİ 

Madde 17. — Arazi dağıtılacak yerlerin kararlaştırılması, kamulaştırma kararı ve kamulaştır* 
ma işlemlerinin yürütülmesi hükümlerini getirmektedir. 
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Madde 18. — Çiftçiyi topraklandırmak Veya çiftçilerin birlikte faydalanmalarına tahsis 
edilmek üzere kamulaştırılacak arazi nevileriyle mal sahibine bırakılacak miktarları göstermek
tedir. 

Madde 19 - 21. — Kamulaştırma yönünden arazinin verimli işletilmesi ve düzenli işletme-, 
lerle ilgili esasların belirtilmesi, kamulaştırma dışında bırakılacak taşınmaz mallar ve kamulaş
tırma dolayısıyle mal sahibine tanınacak haklar la ilgili hükümleri getirmektedir. 

Madde 22. — Kamulaştırma yapılacak yerle rde arazi büyüklüğüne ve kiracılık veya ortakçı
lık durumuna göre arazi maliklerinin beyanda bulunması ve bu beyanların incelenmesi usulleri
nin yönetmelikte belirtileceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 2 3 - 2 5 , — Yabancılara ait arazilerin k amulaştırılabileceği ve bu kanunda yer alma
yan kamulaştırma hükümleri bakımından istimlâk Kanununa başvuracağı, Köy İşleri Bakan
lığınca dağıtılmak üzere arazi satmalmabilece ği hükümlerini getirmektedir. 

Madde 26. — T a r ı m arazisi satmalma, kamulaştırma, çiftçiye toprak verme, arazi toplulaş-
tırılması, değiştirilmesi ve kredi verilmesi işlemleri bakımından arazi bedellerinin tespitinde 
gerçek değerin (gerçek karşılık) esas alınacağını ve gerçek değerin tespiti usulünü belirtmek
tedir. 

BÖLÜM : IV 

İŞLETME BÜNYELERİNİN DÜZENLENMESİ 

Madde 2 7 - 2 8 . — Bu kanuna göre topraklandırılacak çiftçilerin işletmelerini yeter gelirli 
hale getirmek veya bunları yeter gelirli işletmelere kavuşturmak maksadıyle ne miktar üze
rinden toprak verileceğini bu miktarla esas olan işletme tip ve büyüklüklerinin ne suretle tes
pit olunacağmı, toprak temini ile birlikte ne gi bi yardımların yapılacağını belirtmektedir. 

Madde 29. — Topraklandırılmaları için belli ş artları haiz olan çiftçilerin, toprak alarak ye
ter gelirli olabilmeleri bakımından, kavuşacak lan yeter gelirli işletmelerinin düzenliliğini boz
mamak ve işletmelerin.! zarurî haller dışında kiraya veya ortağa vermemek teahhütlerinde 
de bulunmaları gerektiği hükmünü getirmektedir. 

Madde 30. — Yeteri kadar araziye sahip çiftçilerin işletmelerini düzenli dununa getirmek iste
meleri halinde bunlara özel Fondan kredi verilmesi için hangi teahihütlerde bulunacakları, 
teahlıütlerine riayet etmeyenler hakkında ne gibi işlemler yapılacağını belirtmekte arazinin 
verimli işletilmesi tedbirlerine yer verilmekte ve düzenli işletmelerin kurulması teşvik edilmek
tedir. 

Madde 31. — Veraset ve intikal yolu ile işlet melerin belli bir büyüklük ve nitelikten daha 
fazla küçülmelerini önleyici hükümler ve vârisler için gerektiğinde özel Fondan kredi verilme
si imkânlarını getirmektedir. 

BÖLÜM : V , 

ARAZİ TOPLULAŞTİRİLMASİ 

Madde 3 2 - 3 4 . — Arazi toplulaştırılmasmm hangi maksatla yapılacağını, toplulaştırma yapı
lacak yerlerin programa alınma şartlarını ve hazırlık çalışmalarının nasıl yapılacağını belirt
mektedir. 

Madde 35 - 37. — Toplulaştırma yapılacak alandaki tarım arazisi parsellerinden aynı kişiye 
aidolonlann diğer kişilerin parselleriyle değiştirilmesine esas olacak değerlerin tespiti maksa
dıyle yapılacak derecelendirme usullerini belirtmekte, bu sırada arazi sahiplerinin görüşleri
nin alınması şeklini hükümlere bağlamaktadır. 

Madde 38 - 39. — Arazi toplu!a§tırılmasınm hangi esaslara göre yapılacağını, son şeklini alan 
arazi toplulaştırma projesiyle ilgili olarak arazî sahiplerinin muvafakatlerinin almması ve 
projenin kesinleşmesi hüküm ve usullerini göstermektedir. 
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Madde 40. — Bir yerde toplulaştırma yapıla bilmesi için 39 ncu maddede belirtilen iki yönlü 
çoğunluğun sağlanmaması halinde, toplum y a r a n bulunursa te'k yönlü çoğunlukla yetinileceği 
hükmünü getirmektedir. 

Madde 41 - 42. — Toplulaştırma alanındaki uygulamaların kolaylıkla yürütülmesi için uy
gulanacak ekiliş plânı ile projenin araziye tatbiki ve eski tapu tescillerinin silinerek yenile
rinin yapılması usullerini hükümlere bağlamaktadır. 

Madde 4 3 - 4 4 . — Zeytinlik, bağ ve meyve bahçeleri gibi tesis mahiyetindeki arazilerin top
lulaştırılmasını n çıplak tarta arazileri gibi kolay olmaması sebebiyle bunlarda ancak tam mu
vafakatleri olanların parsellerinin değiştirilmesi yoluna gidilmesi ve büyük emek ve masraf
lara mal olan toplulaştırma sonuçlarının idamesi ile ilgili hükümleri getirmektedir. 

Madde 45. — Arazi ıslahı, sulama tesisleri ve tarla yolları gibi altyapı geliştirmelerinin top
lulaştırma ile birlikte ele alınmadığı yerlerde ki basit toplulaştırmaların nasıl yapılacağını be-
lirtmıektedir. 

BÖLÜM : VI 

SULARIN TARIMDA KULLANILMASI 

Madde 46 - 48. — Tarıma tahsis olunacak suların verimli şekilde kullanılma ilkesini, suların 
tarımda kullanılmaya tahsis şeklini ve kaynağın verdisinin yetersizliği halinde sulanacak arazi 
bakımından kullanmada öncelik esaslarını getirmektedir. 

Madde 49. — Eski sulama tesislerinin su ve toprak kaynaklarının tarımda verimli olarak 
kullanılmasına veya yeni sulama şebekelerinin kurulmasına engel teşkil etmesi halinde alı
nacak tedbirleri belirtmektedir. 

Madde 50. — Bitki üretimi ve arazi ile ilişki li olarak suların tarımda kullanılması esasla
rının yönetmelikle tespit edileceğini hükme bağlam akta ve bu bakımdan gözönünde bulundurulması 
gerekli faktörleri belirtmektedir. 

Madde 51. — Su yollarının tekniğe uygun surette ve hangi esaslara göre yapılması ile du
rumun idame ettirilmesine dair hükümleri getirmektedir. 

BÖLÜM : VII 

DEVLETE AİT ÇAYIR VE MERALARIN KULLANILMA VE GELİŞTİRİLMESİ 

Madde 52 - 53. — Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylakların kurulacak komisyonlar ta
rafından krokileri yapılarak tespit edileceğini, tapu idarelerince tescil ve buna göre çiftçilerin 

* birlikte kullanmaları için köy ve belediye tüzel kisiliklerine tahsis olunacağını hükme bağla
maktadır. 

Madde 54 - 55. — Birlikte kullanılmak üzere tüzel kişiliğe tahsis olunan çayır, mera, otlak 
ve yaylakların kullanılması, hak sahipliği ve haktan faydalananların işletme ve geliştirme mas
raflarına katılma esaslarını belirtmektedir. 

. Madde 56 - '57. — Islah ve geliştirme işlerinin nasıl yürütüleceği, buraların otlatma ve ot 
üretiminden başka maksatlarla kullanılmayaca ğı, ancak zaruret halinde tahsis şeklinin de
ğiştirilebileceği hükümlerini getirmektedir. 

Madde 58. — Orman sınırları içindeki çayı r, mera, otlak ve yaylakların korunması, gelişti
rilmesi ve işletilmesinin de bu esaslara göre Orman Bakanlığınca düzenleneceğim hükme bağla
maktadır. 

Madds 59. — Bu bölümde yer alan hükümle rin uygulanmasının çıkarılacak yönetmeliğe göre 
yapılacağını belirtmektedir. 
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BÖLÜM : VIII 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIK 

Madde 60. — Tarımda kiracılık ve ortakçılığın esas itibariyle yazılı sözleşmelere göre yapı
lacağını, yazılı sözleşmeye dayanmayan anlaşmalardan doğacak ihtilâfların benzeri yazılı örnek
lere göre çözüleceğini belirtmektedir. 

Madde 61 - 62. — Kiracılık ve ortakçılıkta mal sahibi ile kiracı ve ortakçıların karşılıklı hak 
ve yükümlülüklerini hükümlere bağdamaktadır. 

Madde 63. — Mal sahibinin arazisini satmak istemesi halinde kiracı veya ortakçılara önce
likle satmalma hakkı tanınmaktadır. 

Madde 64 - 6 5 . — Kira ve ortakçılıkta bedel ve payların ödenmesi hükümleri ile kira ve 
ortakçılık sürelerinin asgarî sınırlarını tespit etmektedir. 

Madde 66. — Mal sahibi ile kiracı ve ortakçıların arazi üzerinde veya işletmede yapacak
ları geliştirme tesisleriyle ilgili hükümleri belirtmektedir. 

Madde 67. — Kira ve ortakçılık sözleşmelerinde belirtilmesi gerekli hususları tespit etmek
tedir. 

Madde 68 - 69. — Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi usulleriyle arazinin, bu 
tarz işletmelerde verimli şe'kilde kullanılması ile ilgili tedbirleri hükme bağlamaktadır. 

Madde 70. — Devlete ait arazinin, dağıtı lmcaya kadar, kiraya verilmesi esaslarını getir-
metkedir. 

BÖLÜM : IX 

TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI 

Madde 71. — İç ve dış pazarların taleplerine ve bölgelerin şartlarına göre tarımsal üretimin 
planlanacağını ve plânlara uygun şekilde üretim yapan çiftçilere Devletçe yapılacak yardım
larda öncelik tanınacağını belirtmektedir. 

Madde 72. — Hangi esaslara göre taban fiyatları tespit olunacağı ve destekleme alımları 
yapılacağı hükümlerini getirmektedir. 

Madde 73. — Ürünlerin işlenerek pazarlanması içim gerekli tesisleri kuracak çiftçilere ve 
çiftçi kuruluşlarına öncelikle maliyete iştirak yardımları yapılacağını, ürünlerle mamullerinin 
ihracatla ilgili kalite ve karantina kontrollerinin, tesislerdeki imal, tasnif ve depolama ince
lemelerinin çıkarılacak bir yönetmeliğe göre yürütüleceğini belirtmektedir. 

BÖLÜM : X 
f w KREDİ VE DEVLET YARDIMLARI 

Madde 74. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak uygun şartlarla kredi verilece
ğini ve maliyete iştira'k yardımları yapılacağını, bu işlerin yıllık programlara göre yürü
tüleceğini ve indirimli faiz farklarının Devlet bütçesinden karşılanacağını hükme bağlamakta
dır. . 

Madde 75. — Uzun ve orta vadeli yatırımlar için onaylanmış projelere göre, kısa vadeli 
girdiler için ihtiyaç belgelerine göre kredi verileceğini belirtmektedir. 

Madde 76. — Kredi verilmesine esas olacak teminat şekillerini ve taşınmaz malların ipo
teği yanında diğer değerlerin rehni suretiyle de kredi alınabileceğini belirtmekte, dolayısiyle 
topraksız veya az topraklı çiftçilerin kredi alnı a imkânlarını genişletmektedir. 

Madde 77. — Kredi ile ilgili türlü işlemlerin yönetmelikle tespit olunacağı hükmünü getirmek
tedir. 

Maddî 78. — Devletin hangi şartlarda ve ne nispette maliyete iştirakte bulunacağı hükmünü 
getirmektedir. 
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Madde 79, — Tarım ürünlerinin işlenmesi veya tarımın girdilerinin üretilmesi için kurulacak 
fabrika ve tesislerin gerekli yerlere yayılmasını teşvik için kredi verileceğini ve Gelir Ver
gisi indirimi yapılacağını hükme bağlamaktadır. 

BÖLÜM : XI 

MALÎ HÜKÜMLER 

Maidde 80 - 81. — Kurulacak özel fon ile bunun kaynaklarını belirtmekte, Fonun iişleyiş tar
zıyla ilgili esasları yönetmeliğe bırakmaktadır. 

Madde 82. — Özel Fondan verilen arazi yapı v e tesislerin bedellerinin tahsil şekillerini göster
mektedir. 

Madde 83. — Bu kanun gereğince yapılacak kamulaştırma bedellerimin ödenmesi usulleriyle 
taşınmaz mal satmalma bedellerinin özel Fonda n ödeneceğini belirtmektedir. 

Madde 84. — Kamulaştırma bedelleri ile tarımla ilgili sanayi tesisleri! kurulmasını teşvik 
edici hükümler getirmektedir. 

BÖLÜM : XII 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Madde 85 - 86. — Bu kanuna göre dağıtılacak araziler üzerinde zilyedlik iddiasında bulu-
nulamayacağını mülk edinilemeyeceğinji tarım a razisi olarak ayrılan yerlerin tarım dışı maksat
larla kullanılmasının izne tabi olacağını belirtmektedir. 

Madde 87. — Arazi maliklerinin) bedeli karşı lığında diğer çiftçilere geçit hakkı tanıma 
mecburiyetinde olduğunu uyuşmazlık halinde Tarım Mahkemesine başvurulacağını hükme bağla. 
maktadır. 

Madde 88. — Bir bölgede maddî imkân yetersizliğinden yeter gelirli tarım işletmesine ka
vuşturulamayan küçük çiftçilere yan gelirler sağlamak suretiyle gelirlerini arttırmak tedbirlerini 
getirmektedir. 

Madde 89. — Uygulamalara katılmaları teş vik için vergi, resim ve harç muaflığı getirmek
tedir. 

BÖLÜM : XIII 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Madde 90 - 92. — Kanunda geçen yasak fiille rle bunlar için verilecek cezaları belirtmektedir 

BÖLÜM : XIV 

SON HÜKÜMLER 

Madde 9 3 - 9 4 . — Bu kanunla getirilen hizmetlerin elbirliği ile yürütülmesi için Tarım 
Bakanlığını görevlendirmekte ve uygulamalar dolayısıyle meydana gelecek yargılatma isteri için 
tarım mahkemeleri kurulacağını belirtmektedir. 

Geçici Madde 1 - 2 . — Kaldırılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundaki Fonun bu -kamunla ku
rulan özel Fona intikal edeceğini ve kiracılık, ortakçılık ile ilgili sözleşmelerin iki yıl içinde 
bu kanuna göre düzenleneceğini, önceki anlaş nıazMkların da 'bu kanuna göre çözüleceğini hük
me bağlamaktadır. 

Madde 95. — Bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanunlarla bu kanuna uymayan (kanun hü
kümlerinin yürütüiemiyeceğini belirtmektedir. 

Madde 96 - 97, — Yürürlük ve yürütme hükü mlerini kapsamaktadır. Yürürlüğe girme tarihi
nin "bir yıl sonraki malî yıl başı olacağı hükmünü getirmektedir. 
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TARIM REFORMU KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı; yurt topraklarının verimli olarak işletilmesini sağlamak, 
tarımsal üretimi toplum yararına uygun şekilde artırmak, tarımın millî gelire katkısını çoğaltmak 
ve tarım sektöründe çalışanların millî gelirden adaletli ve dengeli surette faydalanmalarını müm
kün kılmaktadır. 

Bu maksatla; 
a) Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilerin (topraklandırılması, 
ıb) Tarımda toprak rejiminin düzenlenmesi ve tarım işletmelerinin düzenli ve ekonomik İbi-

rer ünite halina getirilmesi, 
c) Tarımda toprak ve su kaynaklarının teknik ve ekonomik gereklere, göre verimli »bir şe

kilde kullanılması, korunması, ısMıı ve verimliliğinin idame ettirilmesi, 
d) Bitkisel ve hayvansal üretimin beslenme için lüzumlu gıda maddelerini ve sanayiin ham

madde ihtiyaçlarım karşılayacak ve ihraç imkânlarını geliştirecek şekilde artırılması, 
e) Tarımda üretimi artıran maddelerin, araçların ve tarım kredilerinin uygun şartlarla teda

riki ve kullanılması, 
f) Tarım ürünlerinin gereği üzere değerlenıd irilmesi v,© pazarlanması, 
g) Tarımsal geliştirmelerin araştırmaya dayanan, teknik ve ekonomik esaslara göre ve plân

lara bağlı olarak yürütülmesi, gibi tedbirler alınır. 

Terimlerin anlamı : 

MADDE 2. — Bu kanunda yeralan bâzı deyim ve terimlerin anlamları aşağıdia gösterilmiştir : 
Çiftçilik ve çiftçi : Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yolları ile bitkisel ve hayvansal 

ürün elde edilmesine, hu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine ve pazar
laşmasına çiftçilik, bu işleri sürekli olarak yapanlara da çiftçi denir. 

Çiftçi ailesi : Kam, koca ve birlikte oturan furulardır. 
Kiracı : Bir sözleşmeye göre, malsahibinin tarım arazisini veya işletmesini bir bedel karşılığın -

dja kullanmak suretiyle çiftçilik yapan kimsedir. 
Ortakçı : Bir sözleşmeye göre, malsahibinin tarım arazisinde veya işletmesinde müşterek çiftçi

lik yapaın ve buna karşılık elde edilen üründen pay alan kimsedir. 
Tarım işletmesi : Çiftçilik yapılması için lüzumlu arazi, bina, tesis, alet, makina, tohumluk ve 

hayvan gibi üretim vasıtalarının ve işgücünün kullanıldığı bir üretim ünitesidir. 
Küçük tarım işletmeleri : Arazi genişliği ve yıllık geliri itibariyle yeter gelirli tarım işletme

sinden küçük olan işletmelerdir. 
Yeter gelirli tarım işletmeleri : Tek veya çok yönlü çiftçilik yapılan, çiftçi ailesi tarafımdan 

işletilen, aile işgüçlerinin değerlendirilmesine imkân veren, ailenin geçimini, ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını temin edecek geliri sağlayabilen, tanm arazisi genişliği, bölge şartlarına ve sulama 
durumuna göre, 15 - 500 dönüm arasında bulunan işletmelerdir. 

Tanm arazisinin verimli olarak işletilmesi : Yurdun tarımsal, teknik ve ekonomik seviyesi 
gözönünde tutularak arazinin, bulunduğu yerin iklim, toprak ve topografya şartlarına ve bitki 
özelliklerine göre işlenmesi, bakılması, toprak ve su muhafaza tedbirlerinin alınması, üretimde iyi 
vasıflı tohum, fide, fidan ve çubuk kullanılması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarla savaşılma
sı suretiyle devamlı bitkisel ve hayvansal üretim yapılarak değerlendirilmesidir. 
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Düzenli tarım işletmeleri : Belli üretim hedeflerine ulaşılmak için gerekli işletme unsurları bu
lunan, işletme plânına göre yönetilen, birim babına düşen verim ve geliri bölge ortalamalarına nis-
betle üstün olan tarım işletmeleridir. 

Tanm arazisi : Tarla, bağ, - bahçe, çayır, mera, otlak ve yaylak olarak kullanılan ve bu kul
lanma şekillerine tahsis olunan arazidir. 

Islah edilebilir arazi : Teknik ve ekonomik olarak ıslahı mümkün olan ve bu suretle tarım ara
zisi haline getirilebilen, orman sınırları dışındaki yabanı meyvelik, fıstıklık, delicelik, kestanelik, 
hjarnupluk, makilik, fundalık ile sazlık, taşlık, an itli, alkali, turbiyer ve benzeri arazidir. 

Tarıma elverişli olmayan arazi : Tarım ve orman arazisi ile islâh edilebilir arazi dışında kalan 
arazidir. 

Arazi toplulaştırılması : Belli bir alan içerisinde bulunan tarım arazisi parsellerinden, aynı ki
şiye ait olanların diğer kişilerin arazi parselleri ile değiştirilmek suretiyle biraraya getirilmesi ve 
şekillerinin düzeltilmesi, tarım tekniğine uygun bir halde yeniden parsellenmesiditr. 

Arazi ölçü birimi : Tarım arazisi genişliğinim ölçü birimi dönümdür. Bir dönüm, izdüşüm ala
nı bin metrekare olan arazidir. 

Bölgesel uygulama : 

MADDE 3. — Tarımsal alt yapı yatırımlarıyla işletme bünyelerinin düzenlenmesi bakımından 
köklü tedbirlerin bir arada ele alınması gerekli yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile bölgesel plân
lara göre uygulama yapılır. 

Arazi kullanma şekillerinin belirtilmesi : 

MADDE 4. — Bölgesel uygulama yapılacak yerlerde orman sınırlan dışındaki tarım arazisinin 
verimli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla araziler, tanm arazisi, ıslah edilebilir arazi ve ta-
nma elverişli olmayan arazi olarak ayrılır. 

Geliştirme, plân, program ve projeleri : 

MADDE 5. — Bölgesel uygulamalar için geliştirme plân, proje ve uygulama programlan ya
pılır. 

Uygulama ile ilgili kamu kuruluşlan, geliştirme plân ve projeleri için gerekli bilgilerin toplan
masında, projelerin hazırlanması ve uygulanmasında, kendi hizmet konularına ait işleri Tıarım Ba
kanlığının koordinatörlüğü ile hazırlanacak program ve zaman cetveline göre yaparlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ÇİFTÇİNİN TOPRAKLANDIRILMASI 

Başlıca ilkeler : 

MADDE 6. — Çiftçilerin topraklandırılmaları; bölgelerin ekolojik ve ekonomik şartlarına göre, 
çeşitli üretim dallarını içine alan çok yönlü yeter gelirli işletmeler veya bağcılık, meyvecilik, seb
zecilik, çaycılık, tarla ziraatı ve hayvancılık gibi üretim dallarından yalnız birisi üzerinde faali
yet gösteren tek yönlü yeter gelirli işletmeler kurulabilmesini sağlayacak şekilde yapılır. 

Verilecek arazinin imkân nisbetinde bir yerde ve toplu olması gözetilir. 
Topraklandırma uygulamalarına geçilecek yerler Tarım ve Köy işleri bakanlıklannca birlikte 

tespit edilerek ilgililerin duyabilecekleri şekilde ilân olunur. Bu yerlerin seçilmesinde; tarım 
arazisinin mülkiyet itibariyle dağılış durumu, Devlete ait arazi rezervi, araziye tasarruf şekil
leri ve arazinin verimsiz işletilme yaygınlığı gibi faktörler gözönünde bulundurulur. 
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Dağıtılacak arazi : 

MADDE 7. — Bu kanuna göre dağıtılacak arazi, öncelik sırasıyle aşağıda gösterilmiştir : 
a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazisi, 
b) Devletin özel mülkiyetinde bulunupta kamu hizmetlerinde kullanılmayan tarım arazisi, 
c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehrin orta malı olan veya çeşitli kanunlarla Hazinece be

delsiz olarak belediyelere devredilen ve gelecekteki ihtiyaçtan fazla olduğu ilgili Bakanlıklarca 
belirtilen tarım arazisi, 

d) Devletçe kurutulan sahipsiz göller ve bataklıklarla diğer İslah edilen arazi, 
e) Orman sınırları dışında kalan Devlete ait yabanî meyvelik, zeytinlik, fıstıklık, kestanelik, 

harnupluk, fundalık, makilik ile bataklık, sazlık, tuzlu, alkali, turbiyer ve taşlık olupta ıslah edilen 
arazi, 

f) Köy işleri Bakanlığınca satmalmacak tarım arazisi, 
g) Kamulaştırılacak arazi. 
Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı araziler, bu kanunun yürürlüğe girmesi, (c) 

ve (e) fıkralarındakiler, ilgili bakanlıklarca belirtilmesi (d), (f), (g) fıkralanndakiler ise Hazine 
adına tapuya tescil edilmeleri üzerine dağıtıma hazır hale gelir. 

Arazi verilmesinde öncelik : 

MADDE 8. — Arazi verilmesinde aşağıdaki öncelik sırası gözetilir : 
a) Verilecek arazi İle işletmesi yeter gelirli hale getirilebilecek çiftçiler, 
b) Kendisinin veya ailesinin arazisi bulunmayan çiftçiler, 
c) Göçürülen çiftçiler. 

Arazi verileceklerde öncelik : 

MADDE 9. — Yukarıdaki maddenin uygulanmasında, her fıkra için, aşağıdaki sıra esas alı
nır : 

a) Dağıtım yapılan yerleşim yerinde en eski oturanlar, 
b) Evi ve yeteri kadar üretim aracı bulunanlar. 

Diğer şart ve esasları : 

MADDE 10. — Arazi verilecek çiftçilerin T. C. vatandaşı olmaları, medenî hakları kullanma 
yeterliğinde ve 21 yaşını bitirmiş, 60 yaşını geçmemiş bulunmaları şarttır. 

Arazi isteyen kimseye oturduğu yerde verilecek arazi bulunmadığı veya kalmadığı takdirde, 
önce o bölge içinde başka bir yerde veya burada da yoksa yakın ve alıştığı iklim şartlarına uygun 
başka bir bölgede arazi verilir. 

Arazi isteyenlerin ne şekilde, hangi yerlere yazılı olarak başvuracakları ve diğer işlemler 
Tanm ve Köy işleri bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Arazi verilmeyecekler : 

MADDE 11. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra : 
a) Sahip olduğu tarım arazisinin tümünü veya işletmesine lüzumlu bir parçasını satanlara, 

yahut verimli işletilmeme sebebiyle arazisi kamulaştırılanlara, 
b) Kendisine verilen arazisi bu kanun hükümlerine göre geri alınanlara, 
c) Sahip olduğu araziyi parça parça veya tüm olarak kiraya veya ortağa verenlere, 
Yeniden arazi verilmez. 
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Tapuya tescil : 

MADDE 12. — Çiftçilere arazi, yapı ve tesisler borçlandırılmak suretiyle verilr. Borçlandırı
lacak miktar ile Özel Fondan açılacak kredilerin tümü için, borçlandırma senedinde yazılı şart
lara göre T. C. Ziraat Bankası lehine kanunî ipotek tesis edilerek, taşınmaz mallar verilen adına 
tapuya tescil edilir. 

Taşınmaz mallarda kayıtlamalar : 

MADDE 13. — Verilen taşınmaz malların bedelleri ile özel Fondan açılan kredilerden doğan 
borçlar tamamiyle ödenmedikçe bu taşınmaz mallar üzerinde temliki hiçbir tasarrufta bulunul
maz, başkaları lehine aynî ve kişisel bir hak ortaya çıkarılamaz ve bu mallar gerçek ve tüzel 
kişilerin alacakları içjin haczolunamaz. 

Şu kadar ki, bu kanun gereğince, kendilerine arazi verilenlerin evvelce tasarrufları altında bu
lunan arazi, yapı ve tesisler üzerinde, arazi verilmesinden önce üçüncü kişilerin meydana gelmiş 
aynî hakları ve mevcut hacizler saklıdır. 

İşletme araçlarında kayıtlamalar : 

MADDE 14. — Yeter gelirli işletmeler için özel Fondan açılan kredilerle alınan işletme araç
ları; borç tamamiyle ödenmedikçe satılamaz, üzerinde aynî ve kişisel hak meydana getirilemez, 
gerçek ve tüzel kişilerin alacakları için haczedilemez. Ancak; borcun tamamen ödenmiş olması 
veya yeni teminat gösterilmesi, çiftçiliğin terki, arazinin bu kanun dairesinde kiraya verilmesi, 
işletme ihtiyaçlarını karşılayacak daha iyi bir aracın alınmış bulunması veya işe yarama kabili
yetinin azalması gibi sebeplerle, bunların elden çıkarılmalarına Tarım Bakanlığının olumlu müta
lâası üzerine Köy işleri Bakanlığınca izin verilebilir. 

Verilen taşınmaz malların geri alınması : 

MADDE 15. — Verilen taşınmaz malların bu kanun hükümlerine uygun surette işletilmediği-
nin Tarım Bakanlığı teşkilâtınca tespit edilmesi halinde keyfiyet Köy işleri Bakanlığına bildirilir. 

Köy İşleri Bakanlığının uyarmasına süresi içinde uyulmaması veya ilgilinin buna karşı yapacağı 
itirazın kabul edilmemesi halinde, Bakanlık söz konusu taşınmaz malların geri ahnmasını ve tapu 
kayıtlarının Hazine adına değiştirilmesini Tarım Mahkemesinden isteyebilir. 

Mahkemece geri alınma kararı verilmesi halinde ödenen taksitler, yapılan zorunlu ve faydalı 
giderlerle arazinin yıllık kiraları takdir edilerek karşılıklı olarak mahsup edilir. 

MADDE 16. — Kendisine verilen taşınmaz mallarla ilgili borçlarını tamamiyle ödememiş 
olan bir kimse, herhangi bir sebeple çiftçilikten vaz geçerse, işletmesinin bütün olarak satılmasını 
Köy işleri Bakanlığından isteyebilir. Bu halde satış bedelinden borçlan mahsubedilr 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMA HÜKÜMLERİ 

Kamulaştırma ve yütürme : 

MADDE 17. — Arazi dağıtılacak yerler Tarım ve Köy işleri bakanlıklarınca birlikte kararlaş
tırılarak ilân olunur. 

Bu karar aynı zamanda bu yerlerde yapılacak kamulaştırmalar için kamu yararı kararı sayılır. 
Bu yerlerin seçilmesinde; Tarım arazisinin mülkiyet itibariyle dağılış durumuna, Devlete ait ara

zi rezervi miktarına, araziye tasarruf şekillerine ve arazinin verimsiz işletilme yaygınlığına ba
kılır. 

Kamulaştırma işlemleri Köy işleri Bakanlığınca yürütülür. 
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Kamulaştırılacak taşınmaz mallar : 

MADDE 18. — Bu kanuna göre; arazinin verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve top
raksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere toprak dağıtmak, yahut, mer'a otlak ve yay
lak olarak köy ve belde halkının ortak faydalanmasına tahsis edilmek amaçlariyle, aşağıda yazılı 
arazi üzerindeki tarım işletmesiyle ilgili yapı ve tesisleriyle birlikte kamulaştırılır : 

a) Vakıflara aidolan tarım arazisi, 
b) Özel idare ve belediyelerin özel mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan 

tarım arazisi, 
c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin mâlk oldukları tarım arazisinin: 
aa) 5 000 dönümden fazlası, 
bb) Verimli olarak işletilse dahi kiraya veya ortağa verilen arazinin 2 000 dönümden fazlası, 
cc) Mal sahibi tarafından verimsiz olarak işletilen arazinin sulanamayan 1 000, sulanabilen 

200 dönümden fazlası, 
dd) Kiraya veya ortağa verilen ve, verimli olarak işletilmeyen arazinin sulanamayan 500, su-

lanabilen 100 dönümden fazlası, 
d) Askerlik, uzun süreli hastalık, sakatlık gibi mecburî sebepler dışında üst üste üç yıl işletil

meyen tarım arazisinin tamamı. 
Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin hem sulanan hem de sulanamayan arazileri bulun

ması halinde (c) bendinin (cc) ve (dd) bölümlerinleki miktarlar arasındaki oranlara göre işlem 
yapılır. 

Verimli ve düzenli işletilme ve kamulaştırma : 

MADDE 19. — Arazinin verimli olarak işletilmesi ile düzenli işletmelerin nitelik ve niceliklerine 
ait esaslar Tarım ve Köy işleri bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Arazilerini verimli şekilde işletmedikleri tespit olunanlara iki yıla kadar süre verilir. Verilecek 
süre sonunda verimli işletilmeye başlanmamış olan araziler kamulaştırılır. 

Bir yerde yapılacak kamulaştırmalarda düzenli işletmeler en sonra ele alınır. 

Kamulaştırma dışında bırakılacaklar : 

MADDE 20. — Kamulaştırma yapılan arazideki, kahvehane, han, dükkân, değirmen, fabrika 
gibi tarım işletmesiyle ilgili olmayan yapı ve tesisler ile, yüzölçümleri ne olursa olsun, bağlar, 
meyva ve çay bahçeleri, zeytinlikler, fıstık çamlıkları, palamut meşelikleri, okaliptüs ve kavanklık 
gibi ağaçlıklarla orman sayılan veya orman rejimine giren yerler kamulaştırma dışında bırakılır. 

özel kanunlarla kurulan her türlü kamu teşekkülleri ile sermayesinin yarısından çoğu Devlete 
veya Devlet İktisadî Teşebbüslerine ait müessese ve ortaklıkların arazileri kamulaştırılamaz. 

Malsahibinin hakları : 

MADDE 21. — Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazilerin kamulaştırılmalarında; 
a) Kamulaştırma dışında bırakılacak arazi, sahibi tarafından, işletme bütünlüğüne uymak 

kaydıyle serbestçe seçilir. 
b) Kamulaştırma dolayısıyle tek başına faydalanılmayacak hale gelen veya faydalanma im

kânı önemli surette azalan taşınmaz mallar için, malik, kamulaştırma kararının kendisine tebliği 
tarihinden itibaren bir ay içinde, yazılı müracaatb, buraların da kamulaştırılmasını görevli Ikuru-
luştan isteyebilir. 

M alsahipl erinin beyanda bulunması: 

MADDE 22. — Bir mâlike ait arazi genişliğinin tespitinde, nerede olursa olsun, mâlikin bütün 
arazisi hesaba katılır. 
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Kamulaştırma yapılacak yerlerde arazi büyüklüğüne ve kiracılık veya ortakçılık durumuna gö
re, arazi mâliklerinin beyanda bulunma şekilleriyle bu beyanların incelenme tarzları, alışılmış usul
ler ve mahallî imkânlar da gözönünde bulundurulmak suretiyle, Köy işleri Bakanlığınca hazırla-
cak yönetmelikte belirtilir. 

Yabancılara ait arazinin kumul astırılabileceği : 

MADDE 23. — Türkiye Cumhuriyeti tâbiyetinde bulunmayan gerçek kişilerle bunların teşkil 
ettikleri özel hukuk tüzel kişilerinin köy sınırları içinde veya dışında malik bu! ndukları tarım 
arazisi kamulaştırılabilir. 

Bu hususla ilgili uygulamalara öncelikle sınır bölgelerinde başlanır. 

İstimlâk Kanunu hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 24. — Bu kanun ile ilgili kamulaştırma işlemlerinde bu kanunda yazılı olmayan husus
lar için istimlâk Kanunu hükümleri uygulanır. 

Arazi satın alınması : 

MADDE 25. — Bir bölgede malsahibi tarafından satışı teklif edilen tarım arazisi Köy işleri 
Bakanlığınca pazarlık suretiyle satınalmabilir. 

Tanın arazisinin gerçek kar siliğinin belirtilmesi : 

MADDE 26. — Devletin; satmalma, kamulaştırma, çiftçiye toprak verme, arazi toplulaştırma, 
değiştirme ve kredi verme işlemleri için yapılacak tarım arazisi bedel tespitlerinde, gerçek değer 
esas alınır. 

Gerçek değer; arazinin, bulunduğu yerin ekonomik faktörler, iklim şartları, kullanma şekli ve 
kabiliyeti, mahallî alım - satım fiyatı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit olunur. 

Diğer taşınmaz mallar mahallî alım - satım fiyatına göre değerlendirilir. 
Gerçek değerin tespiti Köy İşleri Bakanlığının koordinatörlüğü ile kurulacak özel komisyonlar

ca yapılır. Bu komisyonlar; Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları Teşkilâtından konu ile ilgili birer 
Ziraat Yüksek Mühendisi üye ile Maliye Bakanlığı Teşkilâtından bir üye ve arazi sahibi çiftçiler 
arasından seçilecek iki üye olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca bunlar için birer yedek 
seçilir. 

Ziraat Odası bulunan yerlerde arazi sahibi üyelerle yedeklerini bu kuruluşlar seçerler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İŞLETME BÜNYELERİNİN DÜZELTİLMESİ. 

İsletmelerin tiplerine göre yeter gelirli hale getirilmesi : 

MADDE 27. — işletmelerini yeter gelirli hale getireceklere yeteri kadar arazi veya öncelikle 
özel Fondan arazi edindirme kredisi, ihtiyaca göre işletme, donatma, yapı ve tesis kredileri verilir, 
her çeşit teknik yardım yapılır. 

Yeter gelirli işletmelere sahip kılanacaklar da yukarıdaki 'imkânlardan aynen faydalandırılır. 
Bu maksatla Tarım Bakanlığınca teşkil olunacak komisyonlarca, bölgelerin ekolojik ve ekono

mik şartlarına göre yeter gelirli işletme tipleri ve büyüklükleri tespit olunur. Tiplere göre işlet
me büyüklüklerinin sulanabilen araziler için 15 - 100, sulanarnayan araziler için 50 - 500 dönüm ara
sında olması esas alınır. 
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Bu komisyonlar; 
a) Tanm Bakanlığından bir araştırmacı ve bir ekonomist Ziraat Yüksek Mühendisiyle bir Ve

teriner hekim, 
b) Köy işleri Bakanlığı Topraksu ve Toprak ve iskân işleri Genel müdürlüklerinden 

birer üye olmak üzere beş kişiden, 
Teşekkül eder. 
Bu komisyonların tespit etikleri işletme tipleri ve büyüklükleri Tarım Bakanlığında kurulan bir 

Merkez Komisyonu tarafından incelenerek Bakanlık Makamının onayına sunulur. 
Merkez Komisyonu; Tarım Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, Ziraat, Veteriner, Topraksu 

ve Toprak ve iskân işleri G-enel Müdürlükleriyle Tarım Bakanlığı Plânlama ve Ekonomik 
Araştırmalar Dairesi Başkanı ve Bakanlık Hukuk Müşavirinden kurulur. 

Köy işleri Bakanlığınca topraklandırılacak çiftçilere bu tiplere ve ölçülere göre arazi verilir. 

Meslekî öğrenim yapmış olanlar : 

MADDE 28. — Ziraat ve Veteriner fakülteleriyle muadili yüksek okulları ve orta dereceli ta
rım ve hayvan sağlık okullarım bitirmiş olanların yeter gelirli işletmelere kavuşturulmaları mak-
sadıyle bunlara özel Fondan öncelikle arazi ediniirme kredisi ile diğer krediler verilir. 

' Yeter gelirli işletmeler için taahhütler : 

MADDE 29. — Yeter gelirli tarım işletmesine sahip kılınacak çiftçilerle; işletmesi yeter gelirli 
hale getirilecek çiftçiler, aşağıdaki hususlara uymayı yazılı olarak taahhüt ederler. 

a) işletmesinin düzenliliğini ve bütünlüğünü bozmamak, devamlılığını sağlamak, 
b) Askerlik, belgelendirilmiş uzun süreli hasialık, sakatlık veya çalışamayacak kadar yaşlılık 

gibi zorunlu haller dışında işletmesini kiraya veya ortağa vermemek, 
Taahhütlerine riayet etmeyen, yazılı uyarmalara ve verilen iki yıla kadar süreye rağmen durum 

ve davranıslannı düzeltmeyen çiftçilerden bu ka un gereğince verilen arazinin tamamı ile krediler 
geri alınır. 

Diğer işletmelerin düzenli hale getirilmesi : 

MADDE 30. — Arazileri yeter gelirli işletme genişliğinden büyük olan çiftçilerden işletmele-
ini düzenli hale getirmek isteyenler : 

a) Tarım Bakanlığı kuruluşlannea tasdik edi'.en işletme plân ve projelerini tespit edilecek prog
ramlara göre uygulamayı, bu maksatla alacakları kreiileri uygun şekilde kullanmayı, 

b) Askerlik, belgelendirilmiş uzun süreli has alık, sakatlık yahut çalışamayacak kadar ihtiyar
lık gibi zorunlu haller dışında işletmesini kiraya veya ortağa vermemeyi, 

Yazılı olarak taahhüt ederlerse, bölgede yeter gelirli hale getirileceklere kıyasla özel Fondan 
ikinci derecede öncelikle bunlara da gerekli kredi yardımlan yapılır. 

Taahhütlerine riayet etmeyen işletme sahiplerine tutumlarını düzeltmek üzere iki yıla kadar 
süre verilir. Sürenin sonunda taahhütlerine uy.ımmakta devam etikleri anlaşılanların kredileri 
kesilir ve borçları muaccelyet kazanır. 

İşletmelerde mirasçıların tasarruf haldarı : 

MADDE 31. — Sahibinin ölümü halinde; 
a) Yeter gelirli tarım işletmelerinde, işletme sahibine ait arazi, yapı, işletme araçlan ve hay

vanlar mirasçılar arasında taksim edilemez. Fakat mirasçılar işletmeyi birlikte idare etmeyi veya 
işletmenin aralarından birine satılması suretiyle şüyuur. kaldırılmasını, 
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b) Daha büyük tarım işletmelerinde, mirasçılar işletmeyi birlikte işletmekte veya işletmenin 
aralarında birine satılmasında anlaşamazlarsa, o yer için tespit edilen yeter gelirli işletme - genişlik 
ve niteliğinden daha küçük olmamak üzere parçalara bölünmek suretiyle taksimini, 

Tarım mahkemesinden isteyebilirler. 
Ölümü müteakip bir yıl idinde anlaşma vâki olmadığı takdirde, mahkeme işletmenin bütün 

olarak veya yeter gelirli işletme büyüklüklerine ayrılmak suretiyle satılmasına hükmedebilir. 
Mirasçıların taksimde anlaşmalarına rağmen yeni işletmeler mirasçıların hepsine bölüneaniyor-

sa, bu işletmeler, vârislerin birleşip anlaştıkları mirasçılara bırakılır. 
Yukarıdaki esaslara göre yapılan işlemlerde miras paylarına göre mirasçılar arasındaki alacak 

ve borçlar tespit edilir ve vârislerin anlaştıkları şekilde ödenmek üzere ilgililer borçlandırılır. 
Yeter gelirli işletmelerin vârislere intikalinde işletmeyi alanların diğerlerine olan miras borç

larını ödemeye muktedir olamamaları halinde', bunlara özel Fondan gereken miktarda kredi verilir. 
Ve işletmenin yeni sahipleri buna göre borçlandırılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ARAZİ TOPLULAŞTİRİLMASİ 

Maksat : 

MADDE 32. — Arazi toplulaştırılması; ekonomik fayda, toprak işleme kolaylığı, işletme bünye
lerinin düzenlenmesi, toprak muhafaza ve tarımsal sulama tekniğinin uygulanması maksadıyle 
yapılır. 

Toplulaştırma yapılacak yerler : 

MADDE 33. — Arazi toplulaştırılması, tapulamanın yapılmış olduğu yerlerde uygulanır. Tapu
lamanın yapılmamış olduğu yerlerde toplulaştırma gerekiyorsa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünce öncelikle o yerin tapulaması ele alınır. Bu işlemde 766 sayılı Tapulama Kanununun 78 nci 
maddesindeki öncelikle bağlı kalınmaz. 

Bir alanın toplulaştırma programına alınabilmesi için o yerdeki arazi sahiplerinin en az 
% 25 linin yazılı istekte bulunması, yahut Tarım veya Köy İşleri bakanlıklarının buna lüzum gör
mesi şarttır. 

Toplulaştırma hazırlığı : 

MADDE 34. — Arazi toplulaştırılması için programa alınacak sahada Topraksu Teşkilâtın
ca gerekli etütleri yapılır. Sahanın mülkiyet durumu, yolları, sulama ve drenaj kanalları, diğer 
tesisler ve alınacak tedbirler Tarım Bakanlığı teşkilâtı ile işbirliği halinde hazırlanacak plân „ ve 
projelerde gösterilir. 

Programa alman saha mahallî Tapu Sicil Muhafızlığına bildirilir. Buna göre, tapu kütüğü say
falarının beyanlar hanesine, bu parsellerin arazi toplulaştırılması alanına girdiği kaydolunur. 

Tapuya bildirme tarihinden uygulamanın sona erdiği tarihe kadar, sahadaki her türlü arazi 
temlik işleri durdurulur. Bu müddet üç yılı geçemez. Ancak, uygulamayı aksatmayan temlik işle
rine Topraksu Teşkilâtınca izin verilebilir. 

Toplulaştırma alanındaki ifraz işlemleri öncelikle sonuçlandırılır. 

Parsellerin derecelendirilmesi : 

MADDE 35. — Toplulaştırma yapılacak alandaki Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait perseller; 
verimlilik, yola ve yerleşim yerlerine yakınlık gibi unsurlar esas alınmak ve arazi sınıflandırma 
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haritalarından da faydalanılmak suretiyle derecelendirilir ve her derecenin diğer derecelerle olan 
muadeleti tespit edilir. 

Gereken hallerde derecelendirme yerine tespit edilecek arazi gerçek değerleri esas alınabilir. 
Derecelendirme işleri derecelendirme komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon Topraksu 

Teşkilâtından bir teknik elemanın başkanlığında; Tarım Bakanlığı temsilcisi ve köy muhtarı ile 
toplulaştırma alanında arazisi bulunan çiftçilerin kendi aralarından seçecekleri diri. üyeden kurulur. 
Komisyonun çalışma tarzı, üye ye yedeklerinin seçilme usulleri, toplanma ve karar yeter sayıları 
Köy İşleri ve Tarım Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

Parsellerin dereceleri ve her derecenin diğerleri ile muadeleti tespit olunduktan sonra, komisyon 
arazi mâlikleri ile toplantı tertip eder. Bu toplantıda, arazi mâliklerine veya temsilcilerine durum 
izah edilir ve istekleri mümkün olduğu kadar yerine getirilir. Görüşme sonuçlan bir tutanakla 
tespit olunur. 

Derecelendirmenin kesinleşmesi : 

MADDE 36. — Derecelendirme liste, kroki ve cetvelleri yirmi gün süreyle ilân edilir ve durum 
arazi sahiplerine bildirilir. 

ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak yapılacak itirazlar komisyonca 'incelenir 
ve alınan karar ilgililere bildirilir. 

Komisyon kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yazılı olarak Köy işleri 
Bakanlığına itiraz edebilir. Bakanlık durumu mahallinde inceletir ve karannı ilgililere tebliğ 
eder. 

Bu suretle derecelendirme sonuçlanmış olur. 

Arazi malikleriyle gö?*ü§me : 

MADDE 37. — Parsellerin dereceleri ve her derecenin diğerleriyle muadeleti kesin olarak tes
pit olunduktan sonra, Topraksu Teşkilâtınca Köy İhtiyar Heyetinin de hazır bulunacağı bir 
toplantıda arazi malikleriyle ve bulunmayanlann gönderdikleri temsilcileriyle görüşülerek onlann 
arazi toplulaştırılması sırasında gözönünde tutulmasını istedikleri hususlar bir tutanakla tespit 
olunur. Bu toplantıda bulunmayanlar için ikinci bir toplantı tertiplenir ve kendilerine toplantının 
yeri, günü ve saati bildirilir. Bu toplantıya da gelmeyenlerin arazi toplulaştmlmasında herhangi 
bir isteği olmadığı kabul edilmiş sayılır. 

Arazi toplulaştırılmasî esasları : 

MADDE 38. — Arazi toplulaştırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) Toplulaştırma alanındaki her mâlike parselleri toplamına eşit olan veya değerde olmak 

üzere, kabil olduğu kadar az sayıda, bir arada veya birbirine yakın yerde arazi verilir. 
b) Toplulaştırma alanında ev, ahır, ağıl, samanlık, ambar, hangar, arteziyen kuyusu ve sera 

gibi sabit tesislerle münferit zeytinlik, bağ, bahçe ve benzeri alanlar bulunduğu takdirde, yeni par
sellemede bunlar esM mâliklerine bırakılır. 

c) Maliklerin toplulaştırma ile ilgili diğer istekleri imkânların müsaadesi nispetinde yerine 
getirilir. 

d) Toplulaştırma alanındaki yol, kanal, benzeri müşterek tesislerde projelerine göre yapıla
cak değişiklikler dolayısıyle arazi genişliğinde meydana gelebilecek eksilmeler bu alandaki özel 
mülkiyete konu teşkil etmeyen araziden karşılanır. Bu suretle karşılanamayan kısım, arazi büyük
lükleri ve değerleriyle orantılı olarak mâliklerin arazilerinden düşülür. 
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Projelerin kesinleşmesi : 

MADDE 39. — Son seklini alan arazi toplulaştırma projesi ve ekleri mahallinde 15 gün süre ile 
ilân edilir ve ilânın yapıldığı bir tutanakla tevsik edilir. Ayrıca durum arazi maliklerine yazılı 

olarak bildirilir. 
Topraksu Teşkilâtı arazi maliklerinden, projeyi kabul ettiklerine dair yazılı muvafakat ister. 

Toplulaştırma alanındaki arazinin yarısından fazlasına mâlik bulunan ve adetçe mâliklerin yarısın
dan fazlasını teşkil eden kimselerin muvafakat etmesi halinde projenin icaplarına diğerleri de uy
maya mecburdur. Gaipler ve adresi tespit edilemeyenler ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde 
müracaat etmezlerse projeyi kabul etmiiş sayılırlar. 

Muvafakati alman arazi toplulaştırılması projesi, Köy işleri. Bakanlığınca tasdik edildikten 
sonra kesinleşir. 

Zarurî hallerde toplulaştırma-: 

MADDE 40. — Bir alanda arazi toplulaştırılması yapılabilmesi için yukarıdaki maddede şart 
koşulan çoğunluğun sağlanamaması ve fakat toplum yararı bakımından o yerde toplulaştırma ya
pılmasına Tarım ve Köy işleri Bakanlıklarınca zaruret görülmesi halinde, sadece arazilerin yarı
sından fazlasına sahibolanlarm veya maliklerin yarıdan fazlasının rızasının alınması yeterli sa
yılır. 

Uygulama alanı ile ilgili tedbirler : 

MADDE 41. — Toplulaştırma uygulamalarına başlanacak tarihle alanm ekiliş plânı en az 6 ay 
önce ilgili çiftçilere duyurulur. 

Alanda ekilecek ürün çeşitleriyle bunların ekiliş yerleri, mahallî tarım teşkilâtıyle Topraksu 
Teşkilâtı ve ihtiyar heyetleri tarafından birlikle kararlaştırılır, Bu kararda belirtilen hususlara 
riayet etmeyenler ileride herhangi bir zarar ve ziyan isteminde bulunamazlar. 

Projenin araziye tatbiki ve tescil işlemleri : 

MADDE 42. — Kesinleşmiş toplulaştırma projeleri Topraksu ve Tapu ve Kadastro teşkilâtları 
tarafından araziye birlikte tatbik edilir, 

Tapu idaresi, Topraksu Teşkilâtının gönderdiği (eski ve yemi) mülkiyet UisteHerini, arazi mâ
liklerinden alman ımuvaf akatnamieleri, parsel plânlarını inceleyerek başka bir isteme lüzum kalma
dan ©ski tescilleri kendiliğinden siler ve yeni duruma göre gereken tescil işliemjlerimi yapar. 

Bağ ve bahçelerin toplulaştırılması : 

MADDE 43. — Zeytinlik, bağ, bahçe ve benzeri alanlarda ancak yazılı muvafakatleri olan mâ
liklerin arazilerinde toplulaştırma yapılabilir. 

Toplulaştırmanın koı^unması: 

MADDE 44. — Toplulaştırma yapılmış alanlardaki parsellerin; alım, satım, imiras, bağışlama ve 
trampa gibi eldeğiştinme iişlenıleri sebebiyle, şekil ve büyüklüklerinin değiştirilmesi, toplulaştırma 
amacına aykırı olmamak, şartıyle, Topraksu Teşkilâtının izniyle olur. 

Basit toplulaştırmalar : 

MADDE 45. — Bir yerde arazi ım,âlikler)inin tümünün, aralarında anlaşmak suretiyle yapılması
nı istedikleri, sadece parselleri arasında karşılıklı değiştirmelere inhisar eden arazi toplulaştırma
ları da bu bölümde yazılı esaslara göre yürütülür. 
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ALTINCI BÖLÜM 

SULARIN TARIMDA KULLANILMASI 

Kullanma ilkesi : 

MADDE 46. — Tarıma tahsis olunan suların teknik ve ekonomik gereklere göre verianli şekilde 
kullanılması esastır. 

Suların tarımda verimli şekilde kullanılması ve kullanma haklarının düzenlenmesi bakımından 
bu bölümde sarahat bulunmayan hallerde su haklan ve sulama ile ilgili diğer kanunlardaki hü
kümler uygulanır. 

Suların tarıma tahsisi: 

MADDE 47. — Su kaynaklarının o çevrenin İçme suyu, beledî kullanma ve hayvan suyu ihtiyaç
larından fazlası tanımda kullanılmaya tahsis olunur. Kamu yaran ve ekonomik balkımdan daha 
fazla fayda sağlanması mümkün görülen hallerde, tanma tahsis olunmuş sulardan kısıtlama ya
pılabilir. Kısıtlama Tanın, Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve iSanayi bakanlıklarınca bir
likte kararlaştırılır. 

Kullanmada öncelik : 

MADDE 48. — Kaynağın verdisi arazinin tamamının sulanmasına yetmezse, kullanmada su
dan daha önce faydalanmış olma şartı aranır. Daha önce kullanma bahis mevzuu olmadığı tak
dirde, sulanacak (arazinin kaynağa veya sulama tesisine yakınlığı, öncelik sırasının tespitinde 
esas alınır. 

Sulama mevsiminde herhangi bir sebeple suyun miktarında azalma vaki olursa izin sahipleri 
arasında öncelik gözetilmeksizin, kullanıma haklarından orantılı olarak indirim yapılır. 

Tanma tahsis edilen su kaynaklarının verdisinin tespitinde Eylül ayı başındaki su miktarı 
esas alınır. 

Eski tesisler : 

MADDE 49. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce sulama veya diğer maksatlarla yapıl
mış olan tesisler : 

a) Su ve toprak kaynaklarının tanmda verimli1 olarak kullanılmasına engel teşkil etmezse 
bunlar için ısuyu kullanıma İzni verilir. 

b) Yeni sulama şebekelerinin kurulmasına veya toprak ve suların verimli olarak kullanılması
na engel teşkil ©derse, önce bu engellerin kaldınlması imkânlan üzerinde durulur ve gerekli Dev
let yardımları yapılır. Aksi halde, bu tesisler satınahnır veya kamulaştınlir. 

Tarımda suların kullanılması esasları: 

MADDE 50. — Taralında suların kulanılmiasıyle ilgilli esaslar sulama şebekeleri içindeki bitki 
münavebesi, yetiştirme tekniği, sulama metodu, su ihtiyacı, tuzluluk kontrolü ve drenaj gibi fak 
törler gözönünde bulünduruimak suretiyle Tarım, Köy işleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlık-
lannoa hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Su yollarının nitelikleri : 

MADDE 51. — Gerçek veya tüzel kişilere ait su yollarının geçtikleri tarım arazisine zarar 
vermeyecek ve su kaybına sebebolnmyacak şekilde, tekniğe uygun olarak yapılması ve du duru
mun idame ettirilmesi (mlecburidir. 

Su yallannı beHHalen nitelikte yapmayanların kullanma izinleri kaldırılır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

ÇAYIR, MERA, OTLAK VE YAYLAKLARIN KULLANILMA VE GELİŞTİRİLMESİ 

Tespit ve tahsis : 

MADDE 52. — Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylak kadîm usul ve yerleşmiş âdetler de 
gözönünde bulundurulmak suretiyle, Tarım Bakanlığınca mahallinde teşkili edilecek komiiisyoniar 
tarafından sınırlan tespit edittir ve çiftçilerin müşterek faydalanmalan için köy ve belediye tüzel 
kişileri adına tahsisi yapiıllr. 

Tespit ve tahsis komisyonu; Tarım Bakanlığından iki çayır - mera mütehassısı ve bar veteriner 
hekimle bir TOPRAKSU ve bir de Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü teknik elemanların
dan kurulur. 

Tespit ve tahsis işlemlerinde, mahallî idarelerle işbirliği: yapılır. 
Komisyonlarca yapılan tahsisler, Tanm Bakanlığınca onaylanır. 

Sicil kayıtlan : 

MADDE 53. — Komisyonlarca sınırlan belli edilerek tahsisleri yapılan çayır, mera, otlak ve 
yâylaklann krokileri düzenlenir ve tapu idarelerince sicil 'kayıtlan tesis olunur. 

Birlikte kullanma esasları: 

MADDE 54. — Birlikte kullanılmak üzer© tüzel kişilere tahsis olunan çayır, mera' otlak ve 
yaylaklarda Tanm Bakanlığınca tespit edilecek otlatma gücü üstünde hayvan otlatılamaz, otlat
mada belirli bir münavebe uygulanır. 

Tahsislerde, tüzel kişiliğe dahil her çiftçi; hayvan varlığı işletmesinin durumu ve gelişme 
imkânlanyle orantılı olmak üzere otlatma ve ottan faydalanma hakkına sahiptir. 

Bu işlemleri adlanna tahsis yapılan kişiler düzenler ve yürütür. 

Masraflara katılma : 

MADDE 55. — Tüzel kişiliğe dâhil çiftçiler, otlatma ve ottan faydalanma haklan oranında 
koruma, "işletme ve geliştirme masraflarına katılırlar. Bu masraf paylarını zamanında ödemeyen
ler hakkında Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

İslak ve geliştirme : 

MADDE 56. — Çayır, mera, otlak ve yaylaklardan ılslaha muhtaç olanlar tahsis yapılan tüzel 
kişiler tarafından, projelerine g"öre İslah edilir. Buralarda islâh işleri bitinceye kadar hayvan ot
latılamaz. 

İslah ve geliştirme projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında Tarım Bakanlığı kuruluş-
lan gerekli yardımlan yapar ve kredileri sağlar. 

Yasaklar : 

MADDE 57. — istifadesi tüzel kişilere bırakılan çayır, mera, otlak ve yaylaklar hayvan otlat
ma ve ot üretiminden başka maksatlarla kullanılamaz ve alanları daraltılamaz. Ancak ekonomik, 
endüstriyel ve sosyal zaruretlerle tahsis şekli Tarım Bakanlığınca değiştirilebilir ve bu husus ta
pu sicil kayıtlanma işlenir. 
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Orman içindekilerle ilgili işler : 

MADDE 58. — Orman sınırları içinde bulunan çayır, mera, otlak ve yaylakların korunması, 
geliştirilmesi, işletilmesi ve buralardan faydalanılması işlemleri, yukarıda belirtilen esaslara göre, 
Orman Bakanlığınca düzenlenir. 

Uygulama yönetmeliği : 

MADDE 59. — Devlete ait çayır, mera, otlak ve yaylakların; tespit ve tahsis işlemleri, bura
larda otlatma ve ottan faydalanma usulleri, koruma, işletme ve geliştirilmeleriyle masraflara ka
tılma şekilleri, otlatma gücünün tespiti, Tarım Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirti
lir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIĞIN DÜZENLENMESİ 

Sözleşmeler : 

MADDE 60. — Tarımda kiracılık veya ortakçılık anlaşmaları yazılı veya sözlü olarak yapı
lır. 

Yazılı sözleşme örnekleri Tarım Bakanlığınca hazırlanır. 
Yazılı sözleşmeye dayanmayan kiracılık ve ortakçılık anlaşmalarından doğacak ihtilaflarda 

bu bölümldieki hükümler esas alınır. 

Mal sahibinin vecibeleri : 

MADDE 61. — Kiracılık veya ortakçılık şeklindeki işletmelerde mal sahibi, anlaşma konusu 
taşınır, taşınmaz malların kabul ediHen sürece kiracı veya ortakçısı tarafından maksada uygun 
şekilde kullanılmasını taahhüdedir. 

Mal sahibi sözleşmeyi kendiliğinden süresinden daha önce sona erdiremez, süre sonundan bir ay 
önce kiracı veya ortakçısına haber vermeden mallarını aynı şartlarla başkalarına (kiraya veya or
tağa veremez. Haber verilmesi halinde, kiracı veya ortakçı kararını bu süre içinde mal sahibine 
bildirmek zorundadır. 

MalsaJhıiibi kira veya 'ortağa verme şartlarını değiştirmek İstediği takdirde sözleşmenin biti
minden ;altı ay önce yeni şartları yazılı olarak kiracı veya ortakçısına (bildirir. Kiracı veya or
takçı Isüre sona (ermeden en 'az bir ay önce bu şartları kalbul ettiğini bildirirse malsahibi baş-
kalarıyle anlaşma yapamaz. 

Malsahibi! işletmesilni kendisi veya kendi yükümlülük ve sorumluluğu altında işletmek ister
se keyffyelti (sözleşmenin bitiminden altı ay önce yazıli olarak kiracı veya ortakçıya bildirir. 
Sözleşme (bu şarta igöre 'sona erdirildiği halde şart üç ay içinde yerine getirilmezse kiracı veya or
takçı frşletm© ihakkı (yahut tazminat talebinde bulunabilir. 

Kiracı ve ortakçıyım vecibeleri : 

MADDE 62. — Kiracı veya ortakçı anlaşma süresince sözleşmedeki esaslar dairesinde kira
cılık veya lortakçılık mevzuu olan taşınır, taşınmaz malları korumaya ve araziyi verimli Şekilde 
işletmeye mecburdur. Aksi halde mal sahibi anlaşmanın feshi yoluna gidebilir. 

Kiracı veya ortakçı, mal sahibinin rızası olmadıkça kira veya ortaklık mevzuu olan taşınır, ta
şınmaz malları hiçbir şekilde tek tek yahut tüm plarak (başkalarının kullanmasına devredemez. 
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Kiracı veya ortakçının öncelik hakkı : 

MADDE 63. — Malsahibi, sözleşme süresi içinde, kiracılık veya (ortakçılık konusu olan iş
letmesini yahut arazisini satmak isterse, kiracı veya ortakçısına öncelik 'hakkı tanir. Bu maksat
la mal sahibi, artış kararını kiracısına veya ortakçısına yazılı olarak bildirir. Kiracı veya ortakçı 
bu yazıyı aîdığl tarihten itübaren bir ay içinde öncelikle ısatınalma hakkını kullanır. Aksi halde 
bu hakkı düşer. 

Mal sahibi bildirme vecibesini yerine getirmeden başkasına satış yaparsa; kiracı vieya ortakçı 
bunu öğrendiği günden itibaren bir ay ve her halde satışın tapu siciline tescili tarihinden itiba
ren bir yıl (içimde aynı şartlarla satmalma davasi açma hakkına sahiptir. 

Medenî kanundaki şuf'a hakkı ancak çiftçi olan hissedarlar için saklıdır. 

Kira bedelini ödeme ve süre : 

MADDE 64. — Kira bedeli sözleşmede belli edilen şekil ve zamanda aynî ve nakdî olarak 
ödenil*, ödeme tarihi, aynî ödemelerde yetiştirilen anaürünün hasadından, nakdî ödemelerde sa
tışımdan sonraya düş'er. 

Kira süresi dört yıldan az -olamaz. Bu süre esas itibariyle yetiştirilen anaürünün hasadı ile 
sona erer. 

Ortakçılıkta pay ve süre : 

MADDE 65. — Ortakçılıkta malsahibi ve ortakçının karşılıklı yükümlülükleri ve payları 
sözleşme ile beli edilir. 

Ortakçılik sürelsi en az dört yıldır. 

Yaptırılacak yeni tesisler : 

MADDE 66. — Malsahibiyle kiracı veya ortakçıları sözleşmede belirtilen lelsaslara göre, işlet
mede veya arazide gerfeikli tesisleri yapabilir ve Ibunları işletmekle ilgi! tedbirleri ialabiililrler. 
Bu maksatla kiracıya veya ortakçıya ımalsaJhibinin kefaleti veya diğer teminatları karşılığında 
kredi verilebilir. Tesislerle ilgili gider ve gelirlerin paylaşılmasında ve anlaşmanın sona ermesi 
hainde ne şekilde hareket edileceği sözleşmede belirttir. 

Sözleşmelerde yeralacak hususlar : 

MADDE 67. — Kira ve ortakçılık sözleşmelerinde aşağıdaki başllca hususlar yer alır : 
a) Tarafların adı, soyadı ve ikametgâh adresleri, 
b) Kiralanan arazi veya işletımenin yeri, genişliği, ısınır lan, üzerindeki tesisler ve nitelikleri, 

yıllık kira bedeli, ödeme şekli ve zamanı, 
e) Kiralamanın veya ortaklığın ıbaşlalma tarihi ve süresi, 
d) Kiracılıkta l%letmenin kullanılış şekli, 
e) Ortakçılıkta, ortakçılık Imevzuu, taraflann ortaklığa katılma şartları, üretim işindeki yü

kümlülük ve isorumluluklan, ortaklık payları ve payların alınma şekilleri, 
f) Sözleşmelerin uzatılması ve yenilenmelsi liile sona erime ve fesih şartları, 
g) işletmede yapılacak değişiklik veya geliştirmelerle ilgili hükümler ve bunlarda taraf

lann halk ve yükümlülükleri, 
h) Malsahibi ve kiracının uyacağı özel şartlar, ortaklığın şartlanna göre taraflann karşı

lıklı diğer hakları ve vecibeleri, 
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Anlaşmazlıkların halli : 

MADDE 68. — ISözleşme hüküınlerAnin ihlâli, tarafların değişmesi veya herhangi bir sebep
le anlaşmazlık çıkması halinde mahallî mülkî âmire müracaat suretiyle hakem heyetime gidi
lir. Hakem (heyeti, biri kiracı veya ortakçı, diğeri nıalsahibi tarafından tâyin edilecek iki İriliyle, 
tarafların birilikte seçecekleri tarafsız bir kişiden kurulur, üçüncü kişinin seçiminde anlaşma 
olmazsa bu kişiyi mülkî âmir seçer. 

Hakem heyeti, konuyu sözleşme hükümlerine göre inceler va en çok bir lay içinde kararını 
taraflara fbsildirir. Anlaşmazlık devam ederse Tarım Mahkemesine başvurulabilir. 

Acele ve gecikmenin zarar tevliıdetnıesi halineb, taraflar tahkime gitmeksizin, Tarım Mahke-
melsilne başvurabilirler. 

Hakem heyeti huzur hakları, yönetmelikte belirtilecek esaslara göre, haksız çıkandan taJhsil 
olunur. 

Tanm Bakanlığının murakabesi : 

MADDE 69. — Kira veya ortakçılık mevzuu arazinin verimli olarak işletilmedigi mahallî 
tarım kuruluşunca tespit edilirse mülkiye âmiri taraflara gerekli uyarmalarda bulunarak arazinin 
verimli şekilde işletilmesini ister. Verilen süreye rağmen tespit edilen aksaklıklar düzeltilmez ve 
nıalsahibi de sözleşmenin feshi yoluna gitmezse arazi verimli işletilmiyor sayılır. 

Devlet arazisinin kiralanması : 

MADDE 70. — Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel nıülkilyetindeki tarlm arazileri, 
dağitılmcaya kadar, çiftçilere kiraya verilir. Kiralamalarda ö yerde veya civarda oturan toprak
sız ve az topraklı çiftçilere öncelik tanınır. 

Kiracılar bu arazileri başkalarına kiraya veya ortağa veremezler. 
Toplanacak kira bedelleri özel Fona aktarılır. 
Kir&laimanın şekil ve şartları Tarım, Maliye ve Köy işleri Bakanlıklarınca hazırlanacak bir 

yönetmelikle belirtilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

TARİM ÜRÜNLERİNİN PAZ ARLANMASI 

Plânlamaya göre üretimin teşviki : 

MADDE 71. — İç ve dış pazarlarin talebettiği tür ve çeşitlerdeki tarım ürünlerinin bölgelerin 
ekonomik ve ekolojik şartlarına uygun Surette ve kaliteli olarak üretilmesini sağlamak maksaüıy-
le, Tarım Bakanlığınca bölgeler itdlbarıyte, üretim plânlaması yapılır. Bu planlamaya uygun olarak 
üretimde bulunan çiftçilere Devletçe yapılacak yardımlarda öncelik tanınır. 

Ürün fiyatları : 

'MADDE 72. — 'Talebe göre üretilmesi teşvik edilen ürünlerin üreticiler tarafından değer 
fîyatıyle (satılabilmesi için Devletçe taban fiyatlar! tespit olunur. Buna göre kamu kuruluşla
rınca veya kooperatiflerce destekleme alımları yapılır. 

Taban fiyatlarının tespitinde; ürüne olan ihtiyaç derecesi, ürünün iç ve dış pazarlardaki fiyat 
hareketleri, üretim bölgesindeki benzer ürünlerin fiyatları ve çiftçinin üretim arzusu gibi husus
lar göaönünde bulundurulur. 

Taban fiyatları; çok yılık bitkiler için ürünün idrakinden, yıllık bitkiler için ekilişten en 
geç bir yıl önce İjespit ve İlân olunur. 
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lininlerin işlenmesi, kontrolları : 

MADDE 73. — Tarım ürünlerinin mümkün olduğu kadar işlenmiş ve (değerleri yükseltilmiş 
olarak pazarlanabilmesi algin, lüzumlu tesislerin projelerine ıgöre ikurulması ve işletilmesi maksa-
dıyle, çiftçilerin ve çiftçi kuruluşlarının girişecekleri teşebbüsler, Ügili kamu kuruluşlarınca mali
yete iştirak ve kredi yardımlarıyle öncelikle desteklenir. 

Ürünlerle bunların mamullerinin ihraç kapılarındaki kalite ve karantina kontrolları, tesisler
deki işleme, tasnif almbalaj ve depolama usulleriyle tesislerin teknik ve ekonomik gereklere 
uyarlık inoeılıemeleri, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları tarafından hazırlanacak yönetmelük getreğin-
ce yapılır. 

ONUNCU BÖLÜM 
KREDİ VE DEVLET YARDIMLARI 

Başlıca ilkeler : 

MADDE 74. — !Bu kanunun uygulanması ile ilgili! olarak Devletçe; uygun şartlarla kredi sağ
lanması ve maliyetlere hibe şeklinde iştirak yardimları yapılması tedbirleri alınır. 

Teşkilâtlandırılmış kredi 'kuruluşlarından ve bu kanuna göre kurulan özel fondan verilecek 
tarım kredilerimle tarım sektörüne Devlet bütçesinden yapılacak maliyete iştirak yardımları, ha
zırlanacak yıllık programlara göre yürütülür. 

Tarım Bakanlığınca teşviki öngörülen ürün tür ve çeşitlerinin üretimi, değerlendirilmesi 
ve pazarlanması için indirimli faiz hadleri uygulanır ve faiz farkları ıDevlet Bütçesinden karşi-
lanır. 

Kredi 'verilmesi esasları : 

MADDE 75. — Krediler, esas itibariyle; 
a) Topraklandırma, toprak muhafaza ziraî sulama, arazi ıslahı, işletme bünyelerinin düzen

lenmesi, yapi ve tesislerle, makine, vasıta ve damızlık temini ıgibi orta ve uzun vadeli yatırımlar 
için Tarım Bakanlığınca 'onaylanmış pılojelere, 

b) Münferit mahiyetteki damizlık alet ve makinelerle ffilâç, gübre ve tohumluk gibi kısa 
vadeli girdiler için İhtiyaç belgelerine, 

dayanılarak verilür. 

Kredi teminatı : 

MADDE 76. — (Kredilerin verilmesinde aşağıda gösterilen karşılıklardan îbiri veya birkaçı 
teminat olarak kabul lödıiilir. 

a) ipotek, 
b) Gerçek kişilerin müşterek borçluluğu veya müteselsil kefaleti, 
c) üye oldukları kuruluşun tüzel kişiiJHğiınin kefaleti, 
d) ilgili ikamu kuruluşları, özel idareler veya belediyelerin kefaleti, 
e) Malsahibi, kiracı veya ortakçıya ait, paraya çevrilebilir kıymetailn, tarımda kull&nüan 

taşınır mallar ve tarim ürünlerinden kabuli uygun görülenlerin rehni. 
(e) IFıkrasmdaki taşınır mallar ve tarım ürünlerinden, tarım işletmesinden ayrılması müm

kün bulunmayanları çiftçinin elinde bırakılabilir. 
Kredi teminatuna mevzu olan taşınmaz malların teminat değeri, (bu kanuna göre tespit edilen 

gerçek değeridir. Taşınır malların teminat değeri, yönetmelikte belirtilecek esaslara göre hesap
lanır. 
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Kredi Yönetmeliği : 

MADDE 77. — Kredi çeşitlenmin tespiti, burnlarımı hadleri, vadeleri, faizleri, bölgeler itıifhaaiyle 
verilme zamanları, tada sözleşmeleri esalsüıarı, krddi projelerinde yer 'alacak hususlar, kreidi (borç
larının tahsilimde ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve diğer konular Tanın, Ticaret ve Köy iş
leri bakanhklarıyle T. 0. Zirlaıat Bankası Genel' Müdürlüğünün birlikte hazıırlaya/oaklaırı yönetme
likti bediırtilr. 

Maliyete iştirak yardımları : 

MADDE 78. — Çiftçiler veya çiftçi kuruluşları tarafımdan yapılması gereken v© yapıtaamia-
sı hailimde bu kanunum uygulanmasını ve tanımsal geliştirmeleri aksatacak mahiyette olan tanımla 
ilgiill yatemıilarm; 

a) Belli bir çiftçi topluluğuna yararlı bulunmasa, 
b) Harcanacak emek ve yapılacak ınasraflara oramla sağlayacağı faydanın düşük ve uzum 

vadeli! olması, 
c) Yemi tekniklerim uygulanması veya arazi kuTJIamıma şekiller inim, değiştirilmesi m&ksatlan-

na dayammıası, 
Gibi mdteilikîeri haiz olduğunun ilgisine göre Tardın veya Köy işleri bakamlakiarınıca tespit 

edilmesi halinde, Devlet bütçesinden çiftçilere veya çiftçi kuruluşlarına proje tutarının % SÔ imie 
kadar hibe şeklinde aynî veya nakdî yardımı yapılabdiiir. 

Devletin hangi konulara ne oramda maliyete iştirak yardımları yapacağı, Memslkttedm alımma-
sı, sarf şekilleri ve ilgili diğer eöaJslar Maliye, Taıım ve Köy İşleri bateamflaklllartifliıca hazırlanacak 
yönetmelikte belirtilir < 

Sanayi kuruluşlarının yereldi yerlere cezbi : 

MADDE 79. — Tarım ürünlerinim işlemmıesi, muhafazası ve pazarlanması ile ilgili yapı ve tesis-
HıeorfSe alet, makime, gübre ve ilâç gibi tanımsal girdilerim imali içim lüzumlu fabrika, imalâthane ve 
bemzeri müesseselerin Tarım Bakanlığımca 'gerekli görülen yerlerde kuruimaisını teşvik etmlek üze
re kumcullara özel fondam veya diğer kaymalardan kreidi verilir. Ayrıca, Tarımı Bakanlığımam tek
lifi ve Maliye Bakamllığının olumlu mütalâasına daiyamıans Bakanlar Kurulu karaırryle bu müessese
lerim gelâr vergilermdem bas yıl süre ile % 50 oranında indirim yapılabilir. 

ONBlRÎNCU BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

özel fon : 
MADDE 80. — Bu kanunla göre özel fondan yapılacak ödemeler içim T. C. Ziraat Barakasında 

bir özel fon tesis edilir. Bu fom aşağıdaki kaynaklardan teşekkül eider. 
a) Beşyüz milyon liradan az olmayacak şekilde her yıl Devlet bütçesinden ayrılacak öde

nekler, 
b) özel fondan alçılan kredilerim tahsil olumani faizleri, 
c) Verilen arazi, yapa ve tesislerden doğan} borçlara 'ait ödemeler, 
d) Bu kamumda özel fonıa kataılacağı bedirti'liem gelirler, aynî ve nlakdî değerler, 
e) Dış yardımlar ve ıdış krediler, 
f) Diğer gelirler, 
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Özel fona ait esaslar : 
MADDE 81. — Özel fontun işleyiş tarzı ve sarf yenleri, nar cama usulleri ile bu fondan kimle

rin yararlanabileceği, kredi verine selkil ve şartları, öncelikler, aranılacak temıimat kredi, süresi, 
faiz hadleri, krfedi (açılış ve kullandırma usul ve esasları, vâdeler, geri ödeme ve erteleme şekil ve 
şartları, maiyete iştirak yardımları ve i lgü diğer esiasiar, Tannı, Maliye, Köy işleri ve Ticaret 
bakamMdan ile T. C. Ziraat Bankası Gemıel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte tespit 
edilir, 

Özel fon alacaklarının tahsili '• 

MADDE 82. •— Çiftçilere özel fondan verilen arazi, yapı vs tesislerin faedelleri 2t0 yılda 20 eşit 
taksdıtte ve faizsiz olarak tahsili edilmek üzere T. C. Ziraat Bankası adıma senette bağlamıır ve tak
sitlerin ödenmesi ilk anaürünün hasadımı izleyen yılın Ocak ayında başlar. 

işletmelerin yıllık gelişleri geçim masiraûartf çıktıktan sonra yolluk taksitlerimi ödemeye yetme-
yacleği Köy işleri Bakanlığımca tespit olunan çift çilerin taksit süreleri 30 yılla kadar uzatılabilir. 

Vâde&eriinden önce ödenen taksitlerden yıllık) % 5 ıskonto yapihr. 

Kamıılastırma ve satmalına bedellerinin ödenmesi : 

MADDE $3. — Bu kanun gereğince yapılacak kamulîıastırmailarda; heır türlü yapı ve tesislerim 
bedelleriyle küçük çiftçinin araîzdl bedıelleırMnı tamamı, toprağımı kendisi işleten çiftçilerim aıratzi 
bedellerinin 100 000 liraya, toprağımı kendisi işlıetmeyemlerin 75 000 liraya kadarı, peşin olarak 
ödemıiir. 

Geri kalan miktarlar için, iher taksit 5C( 000 Üjraıcîiam az olmamak şartıylıe, en çok 10 yıl içinde 
ve 10 eşit taksitte ödenmek ütfelre hak »amiplerine nama yazılı bonolar verilir. Yılda % 6 faizli olan 
bu bonoların kıymetleri 'itibaridir. Buna göre, taksit sürelerimce paranın satınalma gücünde vâki 
oü&oaJk dsğişiklikleır Maliye Bakanlığımca hesaplanarak, taksitler ödenir. 

Kamuılaştırma bedelimi, Devlet tahvili şeklimde almak isteyenlere bedelin flamamı tahvil olarak 
verilebilir. 

Satınalma ve kamulaştırma bedelleriyle bonolarım itfası, faizleri ve diğer giderleri özel fondan 
kaTşjrjamurj 

Kamulaştırma bedellerinin yatırımlara cezbi : 

MADDE 84. — Bu kanuna göre arazisi kamulaştırmalardan Devlet Plânlama Teşkilâtınım 
o7(umlu mütalâasınla göre, Tarım Bakanlığımca uygun görülen tarımla ilgili sanayi tesisleri kura
caklara, bir milyon liraya kadar kamulaştırma ibedel'eri, tesis süresi içimde taksitle ödenebilir ve 
gerice kalan kısımların ödeme süreleri en çok yarıya kadar kıısaltilabilir. 

ONİKİNCÎ BÖLÜM 

TÜELÜ HÜKÜMLER 

Devlet arazisini işgal yasağı : 

MADDE 85. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 nci maddede belirtilen dağı
tılacak tarım arazisi, Köy İşleri Bakanağımın izmi olmadan kullanılamaz ve zilyeldlük Mdiaisıyle 
mJülk lödinilemez. 
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[Tarım arazisinin tarım dışı kullanmalara ayrılması : 

MADDE 86. — Köy, kasaba ve şehirlerim kurulması ve geliştirilmesi için gereken arazilerle, 
endüstri alanları, maden, taş, kum, tuğla ocakları, barajlar, yollaır, 'hava ialanHan, turistlik yerler, 
spor salhaJları ve Millî Savunma ihtiyaçta. için! lüzumlu araziler tanıma elverişli almayan arazi
den) ayrıllır., 

Bu mümkün olmadığı tadkirde, tarım arazisinden ayri'lacak kısımlar, ilğıü Bakanlıklarla Ta
nım Bakanlığı tarafından birilikte kararlaştınllır., 

Geçit hakları : 

MADDE 87. — Yolu olmayan veya yeterli yolu bulunmayan tarılm işletmesi sahipleri üe mera 
otlak ve yaylaklarda, otlatma içim hayvanlarımı buralara geçirmek zorumda olan. hayvan sahiple
rime, komşu veya geçiş istikametindeki arazi malikleri, bedelli karşılığımda, uygun biir yemden ge
çiş hakkı tanımak zorundadırlar. 

Mahallî mülkiye âmıiritnin aracılığına rağmen altı aya kadar taraflarım uyuşamaması halimde 
Tarım Mahkemesine başvurulabilir. 

Küçük çiftçilere yan gelir yardımları : 

MADDE 88. — Bir bölgede yeter gelirli hale getirilmeleri mümkün olmayan küçük çiftçilere 
yan gelir temini maıksadıyle, bunlarım ed sanatlara, avcılık ve turizm gibi allanılandaki faaliyetleri 
ilgili kamu kuruluşlarınca kredi sağlanarak desteklenir. 

Vergi, resim ve harç muaflığı : 

MADDE 89. — Bu kanunum uygulanması ile ilgili bütün işlemler ve belgeler her türlü vargi> 
resim ve harçtan muaftır. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Yasak fiiller : 

MADDE '90. — Aşağıda yazılı fiiller yasaktır : 
a) Bu kamumda tayin edilen belli arazi ölçülerimden büyük arazi maliklerinden ve arazisini 

ortakçılık veya kiracılık şeklinde işletemHerden! yetkili mercillıeroe İstemen beyana vermemek, 
ıb) Tüzel kişilerim faydaliammaısıma bıtrakılam' mera, otlak ve yaylaklarda, tüzel kişiliğim ühta-

nıma rağmen, otlatma gücü üstünde hayvan otlatmak ve otlatmada münavebeye uymamak, ıslah 
içim ayrılan, alanlara hayvan sokmak, 

e) îşlietme yollanın, sulama kanal ve tesislerini tahrip ve tadil etmek, 
d) Dağıtıma hazır hale gelen tarımı arazisini izinsiz işgal etmek veya buralardaki bitki örtü

süne herhangi bir surette zarar vermek, 
e) Devletin maliyete iştirak yardımlarımı kötüye! kullamnuak, 
f) Bu kamunda belirtilen Usuller© göre hareket '©dem yetkililerin görevlerini yapmfaüanmıa en

gel olmak, 
g) Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak görevlilerce belirtilen sınırları kasıtlı olarak de

ğiştirmek. 

Verilecek cezalar : 

MADDE 91. — Yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d) futalarımda yazılı fiilleri işleyenüers, 
bir aydan bir yıla kadar ba/pis cezası veya 300 limradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası, ("e), 
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(f), (g) fıkralarımda yazılı filleri işleyenlere, iki ayıdan iki yıla kadar hapis cezası veya 500 li
radan 9 000 liiraya (kadar ağır para cezası verilıir. 

Ayrıca, sebebolünam zararım, taizmüüiüııe hüfanokmiM". 
Yasak fillerim tekrarlaaımaisı lıaliınde verilecek ceza iki katına kadar artırılır. 

Diğer kanunların uygulanması : 

MADDE 92. — 90 ncı maddede yazık filleri için Türk Ceza Kanunu ile diğer kamuaıılarda dalı/a 
ağıtr ceza hükümleri bulunldıığu takdirde o cezalar hükmolumujr. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Uygulamada koordinasyon : 

MADDE 93. — Bu kanunla kamu kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine düşen hizmet
lerim koordinasyonunu Tarım Bakanlığı sağlar. 

Tanın Mahkemeleri : 

MADDE 94. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olup görülmesi gemıel mahkemelere ait da
va ve işleri görtoek üzene, tek hakimli ve asliye» mahkemesi sıfatını haiz, «Tanım Mahkemeleri» 
kurulur* 

Bu mahkemeler; görevleri, yetkileri, mahkeme usulü ve saiır hususları bakamından Tapulama 
Kanunundaki Tapulama Mahkemesinin taibi olduğu hükümlere tabiidirler. 

Tarûtm Mahkemeleri yargıçları ile bunlar emrine verilecek katip, mübaşir ve hademelerin kad-
ro t e . ayrıca a t a r . 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan aktarma : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 ve 48 mci madde
lerimde sözü geçen fonun bakiyesi, bu fonlun her türlü aîacak ve borçları, bütün hak ve vecibeleri 
ile özel fona intikal eder. 

Kiracılık ve ortakçılık sözleşmesi : 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Kiracılık Veya ortakçılıkla ilgili sözleşmeler bu kanunun yürürlüğe 
girme tarihinden itibaren iki yıl içinde yeniden! düzenlenir, 

!Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan kiracılık veya ortakçılıktan doğacak anlaş-
mazlukîllarda, bu kanumîa gHiriilen esaslara itibar olunur. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 95. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten; itibaren j 
a) 4753 sayılı ÇiftJçiyi Topraklandırma Kanunu ile ek ve tadilleri, Arazi Kanunnamesi yürür

lükten kaldırılmıştır. 
b) Mledenî Kanunun, Borçlar Kanunumun, İstimlâk Kanununum, îskân Kanunumun ve yürür

lükteki diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri, bu kanunun uygulıanmiasonda yülrütülte-
mlez, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 197 — 

Yürürlük '• 

MADDE 96. — Bu kanun yayımı tarihimden bir yıl sonraki nrnlî yıl talaşından itibaren yürür
lüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 97. — Bu kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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81 Numarato G-eojici Kofmflsyon raporu 

Millet Meclisi 
81 Numaralı Geçici Komisyonu 31 . 3 . 1973 
Esas 'No. : 1/655, 2/569,2/690 

Karar No. : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan, ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı; Bakamlar Kurulun
ca, 16 . 4 . 1972 tarihinde kararlaştırılmış bulunan 1/655 esas sayısıyle 'kayıtlı «Toprak ve Ta
rım Reformu Kanunu Tasarısı» nı görüşmek ve karara bağlamak üzıere Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 27 . 4 . 1972 tarihli 79 ncu Birleşiminde; Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân komisyonlarından üçer üye alınmak suretiyle teş
kil edilmiş bulunan 81 Numaralı Geçici Komisyonumuza Millet Meclisi Genel Kurulunca; 5.6.1972 
tarihinde 98 nci Birleşimde teklif sahibinim, 7.6.1972 tarihinde ve 100 ncü Birleşimde 81 Numa
ralı Geçici Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in önergesi üzerine 
2/690 esas sayısıyla kayıtlı Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in «Tarım Reformu Kanun teklifi» 
dUe 2/569 esas sayısıyla feayıtllı Konya Miletfcvıefcili Bahri Dağdaş'ın «Tarım ve Toprak Reformu 
Kanunu teklifi» ni görüşme ve karara bağlarsa görevi verilmiştir. 

Komisyonumuzun 31 . 5 . 1972 günlük ilk toplantısında görev taksimi yapılmış, çalışma esas
ları tespit edilmiş ve Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuza tevdi edilmiş tasarı ile tek
liflerin çoğaltılarak üyelere ve ilgililere dağıtılmasına, görüşmelerin harfiyen tutanaklara intikal 
ettirilmesine, komisyon müzakerelerinin basma açık tutulmasına ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
40 ncı maddesi hükümlerinden yararlanılarak; Anayasanın 122 nci maddesinde yazılı kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları lile üniversitelerin ve konu ile ilgili fakültelerin görüşle
rinin tespitine, ve bu maksatla; öğretim üyelerinin ve meslek kuruluşları temsilcilerinin müte
hassıs sıfatıyla davet edilerek dinlenmelerine ve ilgili Bakanlar ile Bakanlıklar temsilcilerinin 
ve teknisyenlerinin çağrılmalarına karar verilmiş ve kanun tasarısı ile kanun teklifleri birleş
tirilerek Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı esas alınmak suretiyle tasarı ve tekliflerin 
incelenmesine ve görüşülmesine başlanmıştır. 

Komisyonumuz; tespit edilen program gereğince çalışmalarını sürdürmüş, ancak; Millet Mec
lisi İçtüzüğü hükümlerine göre 81 Numaralı Gegici Komisyonumuzun görevi 30 . 10 . 1972 tari
hinde sona erdiğinden, 30 . 10 . 1972 tarihinden Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 . 11 . 1972 
günlü 4 ncü Birleşiminde; Komisyonumuzun kurulduğu şekilde ve kendisine tevdi edilen işleri 
yapmak üzere devam etmesi hususunun kararlaştırıldığı 13 . 1 1 . 1972 tarihine, 

ve, Meclislerin tatile girmesi nedeniyle 20 . 7 . 1972 tarihinde 11 . 7 . 1972 tarihine, 
ve, 4 . 9 . 1972 tarihinde Cumhuriyetçi Partinin kurulması ve 11 . 9 . 1972 tarih ve 6420 sayılı 

yazıyla Anayasanın 85 nci maddesi hükümlerineuygun olarak Millet Meclisinde grup teşkil ettik
lerini Millet Meclisi Başkanlığına bildirmeleri ve filhakika aynı tarihte grup teşkil ettiklerinin 
tespit edilmesi ve Komisyonumuz çalışmalarınakatılaın Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ve 
Adalet Partisi Grubunun kuvvet oranında değişiklik vukua gelmesi nedeniyle, Komisyonumuz; 
Anayasanın 84 ve özellikle 85 nci maddesi hükümlerine uygun olarak görevine devanı etme ola
nağını kaybettiğinden Anayasanın 84 ve 85 nci maddeleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi kararları 
da gözönünde tutularak, 11 . 9 . 1972 tarihimde, Millet Meclisi Başkanlığınca; Anayasanın 84 
ve 85 nei maddeleri gereğince Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasî partilerin kuvvele
ri oranında Komisyonumuz çalışmalarına katılmalarının sağlandığı 23 . 11 . 1972 tarihine kadar 
Anayasa ve Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri gereğince ve kanunî sebeplerle çalışmalarına ara 
vermek zorunda kalmıştır. 

Komisyon çalışmaları sırasında bâzı üyelerin istifa etmesi ve bâzı üyelerin kanunî sebeplerle 
ayrılmaları nedeniyle Komisyonumuz üyeliklerinde değişiklikler hâsıl olmuş ve tarih sırasıyla 
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Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu (C. H. P . ) , Eskişehir Milletvekili Bekir Sıtkı Karacasehir 
(C. H. P.) , Adana Milletvekili Fazıl Güleç (C. H. P.), İstanbul' Milletvekili İlhami Sanoar' (C. 
P.), Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu (C. H. P.), Manisa Milletvekili Mustafa Ok (C. H. P.), 
Muğla Milletvekili İzzet Oktay (A. P.) , Bolu Milletvekili Nihat Bayramoğlu '(A. P.), Muğla Mil
letvekili Ahmet Buldanlı (A. P.), Komisyonumuz daki görevlerinden ayrılmışlar ve yerlerine 
28 . İ l " . 1972 tarihlinde Van Milletvekili Kinyas Kartal (A. P.), 6 . 12 . 1972 tarihinde Amasya 
Milletvekili Salih Aygün (A. P.), 14 . 12 . 1972 tarihimde Ordu Milletvekili Orhan Vural (C. 
H. P.), 16 . 12 . 1972 tarihinde Adana Milletvekili Fazıl Güleç (C. P.), ve 5 . 1 . 1973 tarihinde 
Aydın Milletvekili İsmet !Sezgin (A. P.) Komisyonumuz üyeliklerine seçilerek göreve başlamışlardır. 

Komisyonumuz görev taksiminin yapıldığı 31 . 5 . 1972 tarihinden 29 . 3 . 1973 tarihine kadar 
39 birleşimde 63 oturum yapmak suretiyle çalışmalarını tamamlatmış ve son birleşimde Komis
yonumuzca değiştirilerek kaibul edilen madde metinlerinin tanzim şekli ve Komisyon Başkanlığın
ca hazırlanan Komisyon raporu incelenmiş ve tanzim edilen bu şekliyle gereği yapılmak üzere 
rapor ve eklerinin Millet Meclisi Başkanlığına sunulması kararlaştırılmıştır. 

Tasarı ve tekliflerin incelenme ve karara bağlanmasında gözömünde tutulan başlıca hususlar: 
Komisyonumuz tasarı ve tekliflerin incelenme ve karara bağlanmasında ülkemizin gerçekleri 

ve özelliklenini gözönünde tutmuş ve kabul edilen metinde yer alan hükümlerin Atatürk ilke
leri, Anayasa, bağlı bulunduğumuz andlaşmalar hükümleriyle hukukun temel kuralları ve kal
kılma plânlarında özellikle Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 . 10 . 1972 tarihli 151 nci Birleşi
minde onaylanarak Resmî Gazetenin 27 Kasım 1972 tarihli nüshasında yayınlanan 1973 - 1977 
yıllarına ait Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan esaslara uygunluğu üzerinde hassasi
yetle durmuş ve resmî belgeler ile istatistik bilgilerinden en geniş ölçüde faydalanmıştır. 

Gerçekten Büyük Atatürk 1 Mart 1922 tarihinde köylü sorunlarına değinerek «Türkiye'nin 
asıl sahibi ve efendisi gerçek müstahsil olan köylüdür» «köylü efendimizdir», demek suretiyle ilk 
defa konunun önemine işaret etmiş, ve 1929 senesinde, Büyük Millet Meclisinin toplantı yılının 
açılış konuşmasında; «...çiftçiye arazi vermek de, Hükümetin takip etmesi lâzım gelen bir keyfi
yettir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak teimin etmek, memleketin istihsalâ-
tını zenginleştirecek başlıca çarelerdendir.» şeklinde beyanda bulunarak yetkili yöneticilere isti
kamet vermiş ve yine 1936 senesinde, Büyük Millet Meclisinin toplantı yılının açılış konuşma
sında «... Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemahal lâ
zımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esaslardandır.» dernek suretiyle; topraksız çiftçilerin 
toprak sahibi kılınması, ve arazinin verimli bir şekilde işletilmesi lüzumunu belirtmiş, ve 1 Ka
sım 1937 tarihinde Büyük Millet Meclisinde yaptığı diğer bir konuşmada «... millî ekonomimizin 
temelinin ziraat olduğuna» işaret ettikten sonra tarım politikası ve arazi dağıtımına ait esasla
ra temas ederek «... fakat bu pek önemli işi doğru olarak amacına ulaştırabilmek için, ilk önce 
ciddî araştırmalara dayanan bir tarım politikası saptamak, ve onun için de; her köylünün ve bü
tün yurttaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği bir tarım düzeni kurmak 
gereklidir.» «...memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.», «.... büyük çiftçi ve çiftlik sahip
lerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafeti
me ve toprak verim derecesine göre sınırlanması lâzım geldiğini» belirtmiştir. 

Anayasamızın 37 - 41 ve 52 nci maddelerinde yer alan hükümlere göre, Devlet; demokratik 
yollarla toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek, topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin, 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını temin etmek, toprağın kaybolmasını önlemek, ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanları emeklerini değerlendirmek amaçlarıyle gereken tedbirleri 
almak, iktisadî ve sosyal hayatı; adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşama seviyesine ulaştırma görevlen 31© yükümlüdür. 

1961 Anayasasının sosyal ve iktisadî haklar ve ödevler bölümünde; bir âmme hizmeti olarak 
Devlete yükletilen bu görevlerin yerine getirilmesi ve toprak - insan ilişkilerinin düzenlenmesi ko--
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nusu Cumhuriyetin kurulmasnıidan bu yana, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin üzerinde önem 
le durdukları konuların başında gelmektedir. 

Filhakika; Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri o tarihten bu yana toprak ve tarımın düzenlen
mesi, ve toprak - insan ilişkileri üzerinde durarak bâzı esaslar tespit etmiş ve uygulama cihetine 
gitmişlerdir. Ancak önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen alman tedbirlerin yeterli bir sevi
yede bulunmadığı uygulamadan elde edilen sonuçlardan anlaşılmış ve 1 Kasım 1937 tarihinde 
mülî .ekonomimizin temeli ziraattır diyen Büyük Atatürk'ün bu sözü önemini kaybetmemiştir. 

1973 - 1977 yıllarına ait Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sa 
yılı Kanun gereğince Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 . 10 . 1972 tarihli 151 nci Birleşiminde 
onaylanarak Meclisimiz kararı haline gelmiş ve yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Komisyonumuz çalışmalarında, plânda yer alan ilkeler gözönünde tutulmuş ve Komisyonumuz 
raporunun görüşülmesi sırasında kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle tarım sektörü, toprak ve 
tarım reformu, ve kooperatifleşme konularıyla ilgili bu ilkelerin toplu halde rapora derci uy
gun görülmüştür. 

1973 - 1977 yıllarına ait Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım sektörü, - toprak ve ta
rım reformu - ve kooperatifleşniıe konularmdatespit edilmiş ilkeler ve tedbirler: 

I - Tarım sektörü ile ilgiili ilkeler ve tedbirler : 
Paragraf 435 — Tarım sektöründe ilkeler tespit edilirken, işlenen toprakların sınırlarına 

yaklaşıldığı, teknolojinin genellikle geri, verimliliğin belirli ürünler dışında düşük, altyapının 
eksik olduğu ve kamu hizmetlerinim yeterli bulunmadığı gözönünde tutulmuştur. 

1. Tarımda üretim artışları; daha ileri teknoloji ile verimliliğin artırılması, tarımın ulu
sal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkaracak üretim bileşiminin gerçekleştirilmesi ile sağ
lanacaktır. Bunun ilk gereği olarak, toprakların kabiliyetlerine göre kullanılmasına çalışıla
caktır. 

2. Pazara dönük üretimin artırılması için Üçüncü Plân döneminde ulaşım ağı, pazarlama 
alt yapıları, istikrarlı fiyatlar, etkin bir kredileme düzeni ve örgütlenme en önemli faktörler 
olarak dikkate alınacaktır. 

3. Tarımsal üretim hedeflerine" ulaşmak için tarımda yapılması öngörülen yatırım ve harca
malar kısa sürede beklenen gelişmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Özellikle, serma
ye/hasıla oranı düşük, olgunlaşma süresi kısa projeler öncelik alacaktır. Bununla birlikte, 
gelişme potansiyeli uzun dönemde değerlendirilebilecek bölgelerde, toprak ve su kaynaklarını 
geliştirmeye dönük altyapı ve bunların gerektirdiği oranda üstyapı çalışmaları yapılacaktır. 

4. Çiftçilerin yatırımlarının ve girdilerinin finansmanında tarım kredileri uygulaması, Plân 
üretim hedeflerine uygun programlar çerçevesinde hazırlanacak, belirli projelere bağlanarak yü
rütülecektir. Küçük çiftçilere kredinin, geliştirilecek kredi kooperatifi!eri eliyle aynî olarak veril
mesi yaygınlaştırılacaktır. 

Kredilemede hayvancılık, yem üretimi, yağlı tohum üretimi, balıkçılık, ihracatı hızla artan 
ürünler ve teknolojiyi iyileştirecek girdiler öncelik alacaktır. Kredi uygulamasının destekleme 
alımları uygulaması ile tutarlılığı sağlanacaktır. 

5. Üreticiye âdil ve istikrarlı gelir sağlamak, tüketiciyi yüksek fiyatlarla karşı karşıya bı
rakmamak aynı zamanda ihraç ürünlerinin rekabet şartlarının iyiye götürmek üzere fiyat ve des
tekleme alımları konusunda seçici ve ölçülü olunacak, iç ve dış pazarlar devamlı olarak izlene
cektir. 

6. Fiyat müdahalelerinim zorunlu görüldüğü hallerde enflâsyonist baskıyı asgariye indirmek, 
kredi ve finansman kaynaklarını zorlamak ve gereksiz stok birikimlerini önlemek için destekle
me fiyatları ürünlerin özelliğine göre, ekiminden veya hasadından önce belirlenecektir. Destek
lemede ekonomik ve sosyal amaçlar gözönüne alınarak ürün destekleme fiyatı, yörelere, ürün 
kalitesine ve satmalmacalk miktara göre farklılaştırılacakıtır. Hayvancılığın önemi gözönüne alı-
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narak perakende et fiyatlarında tavan fiyat yerine, canlı hayvanlarda taban fiyat sistemi ge
tirilecektir. Dış pazarlarda talep - fiyat esneklikleri yüksek ürünler desteklemelerde öncelik ka
zanacaktır. 

7. Dağınık bir özellik gösteren köy yerleşim düzeni içerisinde tarımsal hizmetler, çevredeki 
çiftçiye seçilecek merkezî nitelikteki köylerden götürülecek, araştırma sonuçları hızla ve yay
gın bir biçimde uygulamaya konulacaktır. 

8. Tarım eğitim ve öğretimi yeniden gözden geçirilecek, teknisyen talebini karşılayacak 
milctarm üzerinde kalan okullar, pratik t anm merkezileri yapısında düzenlenerek teknolojik 
gelişmeleri yakından izlemek üzere hizmet içii eğitim, usta yetiştirme ve çiftçi eğitimi amacına 
yöneltilecektir. 

9. İhracata dönük meyva ve. sebze üretiminde dış pazar isteklerine uygun üretim plânları 
yapılacak; tarla, pazar ve işleme sanayii arasında tutarlı bir ilişki kurulacaktır. 

II n Toprak ve tarım reformu ile ilgili ilkeler ve tedbirler : 
Paragraf 20,95 — Üçüncü Plân dönemimde uygulaması ele alınacak anareformlardan biri de 

Toprak ve Tarım Reformudur. 
Paragraf 2096 — Toprak ve Tarım Reformu ile «yaşama düzeyinim yükseltilmesi» «gelir dağı 

lımınm iyileştirilmesi» ve «verimlilik» amaçlarına uygun olarak topraksız ve az topraklı çiftçi ai
lelerinin topraklandırılması, uzun dönemde çiftçilerimizin örgütlendirilip donatılması, insan -
toprak ilişkilerinim geliştirilmesi yoluyle, üretimin sürekli olarak artırıilması sağlanacaktır. 

Paragraf 2097 — Bu amaçla yöresel koşullara göre belirli büyüklüğün üstünde kalanlar ile 
sahipleri tarafından verimli olarak işletilmeyen topraklar kamulaştırılarak, Devlete ait ihtiyaç 
dışı araziler ve ıslah edilecek arazilerle birlikte topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtı
lacaktır. 

Paragraf 2098 — Topraklandırmada yeter gelirli aile işletmelerinin kurulması ve bunların 
korunması esas alınacak; verimliliği sağladığı ölçüde toplulaştırmaya gidilecektir. 

Paragraf 2099 — Dağıtılabilecek toprakların topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine yetme
diği hallerde, bunların «istihdam sorununun çözümlenmesi» amacına uygun olarak ekonominin 
diğer kesimlerine aktarılmasına çalışılacak; ancak bu yoldaki çabalar «sanayileşme» nin gecik
mesine yol açmayacaktır. 

Paragraf 2100 — Toprak ve Tarım Reformunun yöresel olarak uygulanması esas olacaktır. 
Paragraf 2101 — ilk yılların uygulamalarında gerekli örgütün kurulması ve personel eğiti

mi için gerekli zaman gözönünde tutulacaktır. 

Paragraf 2102 — Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında mera, yaylak ve kışlakların bi
limsel ve ekonomik esaslara göre sınırlandırılması, kullanımlarının düzenlenmesi sağlanacak, bun
ların bakım ve iyileştirilmeleri ele alınacaktır. 

Paragraf 2103 — Dağıtımla verilecek toprak büyüklüğünün saptanmasında «çiftçi ailelerine 
yeter gelir sağlama» ve «iş gücünü değerlendirme» ilkeleri esas alınacak; verilecek toprakla ka
mulaştırmada mal sahibine bırakılacak toprağın en büyük ve en küçük alanlarının hesaplanma 
smda yöresel koşullar gözönünde tutulacaktır. 

Paragraf 2104 — Yeter gelirli işletme bütünlüklerinin korunması amacıyla miras hükümle
rinde gerekli düzeltmeler yapılacak, mirasın açılmasıyla işletmelerden çekilmesi gereken işgücü
nün ne şekilde değerlendirileceği önceden planlanacaktır. 

Paragraf 2105 — Topraklandırılamayanlarm diğer sektörlere aktarılması ve yurt dışına işçi 
gönderilmesini sağlamak suretiyle sınırlı olanaklarla daha çok ailenin yeter gelir düzeyine ulaş
tırılması ilke alınacak ve öncelikler buna göre saptanacaktır. 

Paragraf 2106 — Anayasa ilkelerine uygun olarak kooperatifleşmenin gelişmesi için özendi
rici tedbirler alınarak, kooperatiflerin her safhada çiftçiye yardımcı olması sağlanacaktır. 

Paragraf 2107 — Kamulaştırma bedellerinin sanayi sektörüne aktarılması için gerekli özen-

Millıet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 202 — 

diriei tedbirler alınacak; ortaya çıkan koşullara göre bunların yeniden düzenlenmesi yoluna gidi
lecektir. ( 

Paragraf 2108 — Beş Yıllık Plân ve programların hazırlanmasında kadastro, toprak ve su 
kaynaklarının geliştirilmesi, yol, su elektrik, iskân, eğitim, sağlık, haberleşme gibi Toprak 
ve Tarım Eeformu uygulaması içinde düşünülen altyapı yatırımlarının reform uygulamasıyla 
uyumlu bir şekilde ele alınması ve reform bölgelerine bütün hizmetlerin birlikte götürülmesi için 
merkez ve taşra örgütleri arasımda gerekli işbirliği, sağlanacaktır. 

Paragraf 2109 — Ortaya çıkacak anlaşmazlıkları uygulamayı yavaşlatmayacak bir hızla çö
zümleyebilmek amacıyle adliyede gerekli düzenlemeler yapılacak, anlaşmazlıkların bir kısmının 
idarî uzlaşma yoluyla çözümlenmesine çalışılacaktır. 

Paragraf 2110 — Mevcut koşullar gözönünde tutularak kamulaştırma bedellerinin uygun bir 
kısmının peşin, kalanının ondokuz yılda ondokuz eşit taksit ve yüzde altı faizli ödenerek kamu
laştırma ve dağıtım işleminin onbeş yılda tamamlanabileceği hesaplanmış, her plân dönemine dü
şen yatırımlar buna göre saptanarak üçüncü plân dönenine finanasman gereği 9 993 405 000 TL. 
olarak tespit edilmiştir. 

III. - Kooperatifleşme: 'ile ilgili ilıke ve tedbirler : 
Paragraf 2066. — İkinci Beş Yıllık Plân döneminde, özellikle tarım sektöründe 'kooperatif 

biçiminde örigütlenme yaygın bir' ilgi göıraüştür. Kaımu kuruluşları da kooperatifleşmeyi teşvik 
etmişlerdir. Bu iki önemli etken kooperatiflerin ve kooperatif ortaklarının sayılarının hızla art
masına yofl açmıştır. 

Paragraf 20(67. — Kooperatif ve ortak sayılarındaki artış tek başına kooperatif hareketinin 
başatı ölçüsü olamamaktadır. Ortakların kooperatif kurduktan sonra kaynaklarını tam. olarak 
değerlendiirememeleri, yönetime katılmaktan kaçınmaları örgütlenin başarısını engellemekte, 
İjızlı sayısal artış destekleme amacına yönelen sınırlı kaımu fondanımı dağılmasına ve etken
liğinin azalmasına yol .açmaktadır. Kooperatifleşmeyi teşvik eden kamu kuruluşları arasında
ki koordinasyon eksikliği ve kooperatifleşmenin genellikle sadece örgütlenme safhasında teş
vik edilmesi de kooperatifleşme hareketimin gelişmesini etkilemektedir. 

Paragraf 2068. — Bunumla beraber, İkinci Plân döneminde kooperatiflerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya katkıda bulunan çalışmaları olmuştur. 

Paragraf 2069. — Bu dönemde 'kurulmaya başlayan köy kalkınma kooperatifleri, yurt dı
şındaki işçilerin tasarruflarının kırsal alanlarda tanıma dayıaüı yatırımlara yöneltilmesi imkâ
nını yaratmıştır. Tarım ürünleri fiyat destekleme uygulaması dışındaki tarım ürünlerinin pa-
zarlanım.ası amaciyle kurulan tarım satış kooperatifleri' ve birliklerinin bu ürünlerin değerlendi-
rilmesmıde başarılı katkıları olmaktadır. Tarım Kredi koperatifleıiinin çok amaçlı kooperatif 
şeMiine dönüştürülmesi, başlıca tarımsal girdilerin, teminine aracılık etmeleri üretici - ortaklandı 
güçlenmesine imkân vermektedir. 

Paragraf 2070, —, İkinci Plân döneminde kooperatif konusunda kaydedilen iki önemli geliş
me, tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri dışındaki bütün kooperatifleri kapsamına alan ba
ğımsız bir kooperatifler Kanununun yürürlüğe girmjesi ve tarım kredi kooperatiflerini çok amaç
lı kooperatif haline dönüştüren ve bunlara mevduat toplama otlamağı sağlayan mevzuat deği-
şikiilğiniiın gere ekleştiril mesldir. 

Paragraf 2071. — Üçüncü Plân dönemi başında önem taşıyan başlıca sorunlar Kooperatifler 
Kanununun getirdiği zorunluluğa rağmen üst örgütlenmenin ciddî ilgi 'toplamaması ve özellikle 
kamunun kooperatiflere ayrıcalık sapadığı konularda, örneğim konut sektöründe sun'i koope
ratifleşmenin yayılmasıdır. 

Pragraf 2072. — Üçüncü Plân dönemiinde kooratifçiljik politikasının amacı, dağınık bireysel 
emek, güç, beceri vte tasiarruf potansiyelini ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılmasına 
yöneltmede kooperatiflerden bir araç olarak yararlanmaktadır. Kooperatifçilîik, ortaklarına eşit 
haklar tanıyan ve eşit sorumiluluklar yükleyen demlokratik örgütler olarak geliştirilecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 203 — 

Paragraf 2073. — Fertlerim küçük tasarrufları yanında şahsî katkılarını değerlendirme im
kânını ortaya koyan kooperatiflerden gıaıpsal projelerin gereeıM eştiril meşinde ve hizmetlerin 
götürüllmes'inde yararlanılacaktır. 

Paragraf 2074. — Tarım sektöründe çok amaçlı kooperatifleşme es'astır. 
Paragraf 2075. — Tarım dışı alanlarda, özellikle tüketim kooperatifleri girişimlcıl teşvik edi

lecektir. 
Paragraf 2076. — Kooperatiflere örgütlenme ye eğitim konularında Devlet desteği sağ'lanıa-

eak, kooperatif ortaklarının hak ve menfaatlerini koruyucu bir denetim düzeni gerçekleştire
cek ve suni' kooperatifleşmeler önlen elektir. 

Paragraf 2077. — Kooperatifçilikten beklenen yararları sağlayabilmek ve başarılı bir iş
letmeciliği gerçekleştireibilmek amacı ile uygulamaları yönlendirmek ve yapılacak Devlet yardım
larını koordine etmekle görevli bir kooperatif merkez bankasının kurulması çalışmalarına baş
lanacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısının hamurlanmasında ve Raınisjyön'umuz çalışmaların
da yararlanılan 'istatistikler, ve bunların hazırlanış ve zaman itibariyle değeri, ihtiyatlı olarak 
kullanılması zorunluluğu : 

Ülkemizde toprak ve tarımla ilgili 'istatistikler henüz sistematik ve sıhhatli bir bünyeye ka
vuşturulamamıştır. Muhtelif resmî teşekküller, toprak ve tarım konusunda birbiriyle kısmen 
bağımlı, kısmen bağımsız istatistikler derlemektedirler. 

Türkiye'de istatistik yapma ve hazırlama görevi 53 sayılı Kanunla kurıılımuş olan Devlet İs
tatistik Enstitüsüne verilmiştir. 

Ayrıca; toprak ve tarımla ilgili ofiara'k, kendi çalışma alanla.rıma giren •konulard'a, Tarım, 
Köy İşleri, Orman ve Ticaret bakanlıkları ile, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Su işleri ve Tapu 
ve Kadastro Genel müdürlükleri ile diğer bâzı kuruluşlar 53 sıayılı Kanunda yazılı esaslar 
dıairesinde ve Devlet istatistik Enstitüsünün öngördüğü şekilde veya bağımsız olarak, kendi ad
larına ve özel hizmetler için istatistikî billgiller derlemektedirler. 

Tasarının hazırlan masında ve Komisyonumuz çalışılmalarında bütün bu kuruluşlar tarafından 
derlenen hilgilerdan hazırlanma şekilleri de gözönünde tutularak faydalanılmış ve özellikle 
Devlet İstatistik Enstitüsünce; 1927, 1950, 1963 ve 1970 yıllarında yapılmış Geıııel Tarım sayım
ları sonuçları ile Köy işleri Bakanlığınca; 1962 yılında haşlatılıp 1969 yılında tamamlanan Köy 
Envanter Etütleri sonuçları üzeninde önemle durularak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan 1970 Genel Tarım Sayımımın henüz kesin sonuçları 
alınamamış ve sadece kesin olmayan genel bâzı geçici sonuelaa:*ı yayınlanmıştır. 

1962 yıllında başlayan ve 1969 yılında tamamlanan Köy Envanter Etütleri illere ait sonuç
larının yayınlanması işi ancak 1971 yılında tamamUanabikniştir. 

Genel Tarım sayımlan Ve özellikle 1970 Genel Tarım Sayımı ile Köy Envanter etütleri arasın
da anetot, kapsamı, bilgi kaynağı, zaman ve sonuçların yayınlanması yönünden farklar vardır. 

ıa) Köy envanter etütlerinde, tam sayım yapıldığı halde; 1970 Genel Tarım Sayımında tam 
sayım yapılmamış ve örnekleme metodu uygulanmıştır. 

b) l\öy envanter etütlerinden il ve ilçe merkezleri çalışma dışı bırakılmış, 1970 Genel Ta
rım Sayımından bütün yerleşme yerleri çalışma kapsamına alınmıştır. 

e) Köy envanter etütlerinde bilgiler köy ve aile seviyesinde derlenmiştir. 1970 Genel Ta
rım Sayımında köy hakkında bilgi derlenmemiş tir. 

d) Köy Envanter etütlerinde araziye ilişkin bilgiler o köyde otursun veya oturmasın sa
dece o köyde arazi sahibi olan ailelerden alınmıştır. Sahiplikten gayrı bir tasarruf şekliyle 
tarımsal faaliyette Iralunan bir aileye arazi hakkında hiç soru sorulmamış sadece omun hangi 
tasarruf şekliyle tarımsal faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. 

1970 Genel Tarım Sayımında bilgiler işletmeciden alınmış, işletmecinin araziye tasarruf şek
li ne olursa olsun bir yıllık tarımsal faaliyetinin tespiti ile yetinilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısu : 869) 



— 204 — 

e) Köy En'vanter etütlerinin sonuçları .ilçe seviyesinde yayınlanmıştır. 1970 Gen'el Tarım 
Sayıımı sonuçlarının il seviyesinde yayınlanması gerekmektedir. 

Bu itibarla iki ayrı Devlet kuruluşu tarafından ayrı ayrı zamanlarda ve farklı metotlar kul
lanılmak suretiyle elde edilen bilgilerin belli bir bölgede ve Türkiye ölçüsünde farklı sonuçlar 
verdiğini kabul etmek ve değerlendirmeye tabi tutmak gerekmektedir. 

Toprak ve tarım konusuyle ilgili olarak; bilgi sağlaiyan devlet kuruluşları, çalışmalarının, 
•konu için yeterli olmaması, ve bâzı ünitelerde elde '©dillen bilgilerin görevli ve teknisyenlerin süb
jektif talimini erinden öteye bir anlam 'taşımaması, ve bu bilgilerin değişik 'metot ve değişik 
.•amaçlarla derlenmeleri, aynı konuya alt verilerde, önemli farklılıklar ve 'tutarsızlıkların meyda
na gelmesine seıbefbiyet vermiştir. 

Bu durum toplanan bilgilerin gerçek ve hattâ gerçeğe yakınlık derecesi üzerinde haklı şüp
heleri davet etmekte, güven ve açıklıkla faydalanma imkânını önemli derecede azaltmaktadır. 

Diğer taraftan; işin bizatihi taıbiatındaıı neşet 'eden zorluklar vardır. Elde edilen sonuçla
rın sıhhati hakkındaki örneklere dayalı mukayeseli bilimsel tartışma ve tenkitler bir yana, 
devamlı ve süratli bir değişme ve gelişme hailinde olan ülkemizin 1973 yılındaki imkân, kaynak 
ve şartlarını, 8 - 10 yıl evveline ait bilgilerle ortaya koymak ve bu bilgileri bugün için de geçer
li sajynıak ve 1973 Türkiye'sinin gerçekleri olarak takdim etmek mümJkün değildir. 

Toprak ve Tarım Reformu konularının meclislerim iz dışında tartışılmasında, ve Önted,birler 
kanunu tasarısıyle 'bu kanun tasarısı ve tekliflerinin Geçici komisyonlarda, görüşülmesi sıra
sında; İni bilgi ve envanterlere istinadederek zaman! zaman yetkililerce verilen -bilgi ve yapılan 
değerlendirmelerde ortaya çıkan çelişki ve tutarsızlıklar Komisyon tutanaklarına intikal etmiş
tir. Bu tutanaklarda görüldüğü şekilde bâzı hallerde belli bir konuda ilgili bakanlıklar arasın
da görüş ıhirliği sağlanamamış ve bâzı ahvalde bu biilgi ve 'envanterlere istinadederek aynı ko
nuda aynı Hükümet yetkilileri birbiriyle bağdaşamayacak şekil ve ölçüde bilgi verme ve değer
lendirme yapma durumuna girmişlerdir. 

Hâsıl olan bu tutum ve durumlar hüsnüniyetle mütalâa edilirse bu çelişki ve tutarsızlıkla
rın nederiini bizatihi toplanan bilgilerin yetersiz; ve 8 - 1 0 yıl evveline ait eski bilgi ve tespit
ler dışında aramak lâzımdır. 

Gerçekte; -1960 yılında 27 İ54 820 olan Türkiye nüfusu 19?0'te, 35 G66 549'a 'yükselmiştir. Bu
gün nüfusumuzun 40 000 000 civarında olduğu tahmilin ediltme/ktedir. 

Diğer taraftan 19G2 yılı tespitlerine göre 1 000 dönüm ve daha fazla toprağa sahip 4 323 ta
rımsal İşletmenin toplam, arazi miktarı 10 892 740 dönüm ol masına mukabil, 1970 Genel Tarım 
Sayımının geçici sonuçlarına göre 1 000 dönüm ve daha fazla araziye sahip işletime sayısı 2 320 
ve bu işletmelerin sahiboklukları arazi toplamı 7 566 144 dönümdür. Tespitlerin, yapıldığı ve 
bilgilerin toplandığı tarihten bu yana nüfus hareketi eni işletme büyüklükle r,i ve işletmelerin 
toplam olarak sah ib oldukları arazi miktarların da ki önemli değişiklikler bir emsali olarak göz-
önünde tutulursa süratli ve devamlı gelişine ve değişmeler -karşısında istinadedilen bu tespit 

• ve derlenen bilgilerden yararlanmada ihtiyatlı davranma zorunluluğu ken/diliğinden ortaya çık
maktadır. 

Komisyonumuz; kamuoyuna yanlış, eksik ve tek cepheli bilgiler verilmesinin mcımOeketimiz 
ölçüsünde sakıncalarını önlemek, tasarıda yer alan hükümlerin inceleme ve değerlendirilmesinde 
kolaylık, ve tespit edilen .rakam ve bilgilerin anlaşılmasında 'birlik sağlamak anmeıyle, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığına, çeşitli devlet kuruluşlannın derlediği güvenilir bilgileri bir 
araya getiren «Toprak ve Tarım Reformu açısından sayılarla Türkiye» adlı bir kitap hazırlanmış 
ve 'bastırılan, bu kitap sayın üyelere bu raporla binlikte sunulmuştur. 
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Türkiye tararımın genel görünüşü : 
Komi ve kapsamı ne olursa odsun, bir reformun gerçekleştirilmesi ve başarısı, evvelâ o ülke

nin mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel imkânları ile reform yapma güç ve potansiyelinim em doğ
ru 'bir şekilde bilinmesine sonra da bu imkân ve potansiyelin devamlı ve genellikle süratiii bir 
gelişime içinde İmlunıan toplumun, değişen şartlarına, göre, en uygum biçimde değerlendirilmesi 
ve kullanılmasına bağlıdır. 

Bu 'açıdan hareket ederek, ülkemiz gerçeklerini esas almak v'e biftimsel araştırma ve görüş
lerden 'en geniş ölçüde yararlanmak suretiyle çalışmaların,! tamamlamış olan Komisyonumuz, tan
zim ettiği işibu rapor ve madde metinlerini Yüce Meclisin tasvibine sunmuştur. 

Komisyonumuzca tanzim olunan gerek rapor ve gerek madde metinlerinin gerçek bir de
ğerlendirmeye tabi tutııfla'hilmesi ve mevcut istatistik rakamları ile bilgilerin, elverdiği güvenir
lik ölçüsünde ve ayrıntılı olarak memleketimizin sahip bulunduğu güç ve kaynakların nelerden 
ibaret olduğunun açıklığa kavuşturulması için bu bilgi ve rakamlara dayalı olmak üzere tarımın 
ekoııonıimizdeki yeri ve önemi ve Türk tarımının bugün karşı karşıya bulunıluğu ihtiyaç ve te
mel sorunlarına işaret edilmesinde fayda mütalâa olunmuştur. 

Tarımın Türk elkonoımisinıdeki yeri : 
Plânlı dönemde büyüme hızı hedefi yılda ortalama yüzde 7.0 olarak tespit edilmiş; gerçek

leşen büyüme hızı ise yılda ortalama yüzde 6.8 olmuştur. Tarım ve diğer sektörlerde izilenem 
gelişmeler 1972 yılı için öngörülen yüzde 7,0 büyüme hızııiüin aşılabileceğini gösıtermektedir. Böy
lece bu dönemde 'hedef alınan büyüme hızına ulaşılması beklenmektedir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma plânÜarmda gayrısâfi millî hâsıladaki artışın belli bir 
yapısal değişme ile birlikte gerçekleştiı itmesi hedef alınmıştır. Yapısal değişmıe plânüarda, sana
yiinin. en hızlı büyüyen sektör olması için gayrısâfi millî hâsıla ilçindeki payının artırılması biçimim
de tanımlaıım ıştır. Uygulamada bu yönde değişme olmasına rağmen, sanayi sektöründe öngö
rülen ölçüde büyüme seviyesine ulaşılamamış ve yapısal değişme daha çok hizmetler sektörü 
lehine oflımuşltur. 

Bu duruma göre; Türkiye'min bugün eriştiği ekonomik yapı tarımsal niteliğini korumaktadır. 
Tanın sektörü üretici sektörler içinde tek başına en büyük paya sahiptir ve sabit fiyatlarla ve 
1971 yılı itibariyle gayrisafi millî hâsılanın yüzde 26.2'si tarım 'sektöründen gelmektedir. 

Ekonomik yapıdaki gelişmeleri daha ayrıntılı olarak izleye-billmek am&cıyle sektörlerin büyü
me hızları ve gayrisafi millî hâsıla ve yurt içi gelir içindeki payları aşağıda 1 ve 2 numaralı tab
lolarda b'elirtillmiştir. 
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TABLO 1 : Yıllık sektörel büyüme hızları 

Birinci Plân 
Hedef , Gerçekleşme 

(1) (2) 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
İnşaat 
Ulaştırma 
Konut 
Diğerleri 
Yurtiçi gelir 
(Faktör fiyatlarıyla) 
Millî hâsıla 

4,2 
12,3 

6,8 
10,7 
10,5 

6,9 
7,0 

3,2 
9,7 
7,9 
8,0 
7,2 
8,1 
8,0 

6,4 
6,7 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
a) 1968-1971 dönemi 
b) 1972 yılı için program hedefleri alınmıştır. 

(Sabit fiyatlarla) 
İkinci Plân 1963-1972 (b)' 

Hedef Gerçekleşme (a) Gerçekleşme 

(3) 

4,1 
12,0 

6,3 
7,2 
7,2 
5,9 
6,0 

6,8 
7,0 

(4) 

3,1 
7,6 
7,7 
6,6 
7,8 
8,2 
7,9 

6,1 
6,9 

(5) 

3,3 
9,1 
7,7 
7,3 
7,5 
7,9 
7,8 

6,3 
6,8 

TABLO 2 : Sektörlerin Gayrîsafî Millî Hâsıla ve Yurtiçi Gelir içindeki Payları 

(Sabit fiyatlarla) 
Gayrîsafî millî hâsılaya oranı 

Gerçekleşme 1972 
. Plân 

1963 1967 1971 hedefi 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
İinşaat 
Ulaştırma 
Konut 
Diğerleri 
Yurtiçi gelir 
(F. F.) 
Gayrîsafî millî 
hâsıla 

Y 

1963 

(1) 

41,2 
16,8 
42,0 
5,6 
6,6 
3,4 

26,4 

100,0 

urtiçi gelire oranı 
Gerçekleşme 

1967 

(2) 

35,4 
19,5 
45,1 

6,1 
6,8 
3,7 

28,5 

100,0 

~ 

1971 

(3) 

31,5 
20,6 
47,9 

6,2 
7,2 
4,0 

30,5 

100,0 

1972 
Plân 
hedefi 

(4) 

31,1 
24,6 
44,3 

6,1 
7,1 
3,6 

27,5 

100,0 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
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(5) 

35,7 
14,6 
36,4 
4,9 
5,7 
2,9 

22,9 

86,6 

100,0 

(6) 

30,2 
16,7 
38,6 

5,2 
5,8 
3,2 

24,4 

85,6 

100,0 

(7) 

26,2 
17,1 
39,8 

5,2 
6,0 
3,3 

25,3 

83,1 

100,0 

(8) 

25,9 
20,5 
36,9 

5,1 
5,9 
3,0 

22,9 

83,3 

100,0 
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Öte. yaradan son on yıl içerisinde modern girdi kullanımında, yatırımlarda, Örgütlenmede ve 
tanımsal üretimde önemli gelişmeler olmuş; ancak plânda öngörülen seviyelere ulaşılamamıştır. 
Hızla büyüyen nüfusa bağlı olarak artan tarımsal ürün talebini ve sanayinin hammadde ihtiya
cının karşılanmasında, son on yılda tarımsal ürünlerin ihracında sağlanan .gelişme hariç, Türk eko
nomisi sürekli dar boğazlarla karşılaşmıştır. Tarım sefcböründeilci gelişmeler 3, 4, 5 ve 6 numa
ralı talblolarda görülmektedir. 

Tablo : 3 Tanımışa! üretim artışı 

(1962 - 1967) 
Yıllık ortalama artış 

(Yüzde) 

Plân hedefi Gerçekleşme 

:D 

Toplam tarım (Üretim değeri) 4.7 

(2) 

4.0 

(1967 - 1972) (a) 
Yıllık ortalama artış 

(Yüzde) 

Plân hedefi Gerçekleşme 

(3) 

4.7 

(4) 

1. 
2 
3. 
4. 

Bitkisel üretim 
Hayvancılık ürünleni 
Orman ürünleri 
8u ürünleri 

4.4 
5.6 
6.7 

23.0 

4.3 
2.6 
7.0 
6.0 

4.4 
4.8 
6.9 
9.1 

4.2 
3.2 
5.5 
5.2 

3.9 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı. 
a) 1968 - 1971 gerçekleşme, 1972 ise tahminidir. 

Taiblo 4 : Bâzı (önemli verim artırıcı girdiler <ve ımıa(kinıelıe§ım.eide gelişmeler 

1962 1967 1972 (a) 

Kimyasal gübre kullanımı 
Islah edilmiş tohum üretimi (b) 
Fiilen sulanan alanlar 
Biçerdöver parkı 
Traktör parkı1 

Mibzer parkı 
Aşı serumu 

Kaynak : Tarım Bakanlığı -ve Devlet Plânlama Teşkilâtı. 
(a) Talimin. 
(b) Yalnız kamu kesimince üretilen tohumu kapsamaktadır, 

Bin ton 
» » 

Bin hektar 
Adet 

» 
» 

Milyon (Doz) 

(D 

295 
89 

1 300 
6 072 

43 747 
55 135 

28 

(2) 

1 537 
260 

1 540 
7 840 

74 982 
84 220 

47 

(3) 

3 300 
— 

1 939 
9 300 

125 451 
89 875 

73 
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— 208 — 

TABLO 5 : Tarım ısektörü yatırımları 

(1.971 fiyatlarıyla, milyon TL.) 

Birinci Plân 
dönemi 

yatırımları 
(Gerçekleşme) 

1. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi (a) 
2. Tarımsal traktör, makine, ve ekipmanlar 
3. Araştırma, yayım ve diğer kamu hizmetleri 

Tarımsal binalar ve pazarlama tesisleri 
Tohum, meyvelik v. b. 
Damızlık 
Ormancılık (a) 
Su ürünleri 
Diğerleri 

(D 

İkinci Plân 
dönemi 

yatırımları 
(Gerçekleşme 

talhmini) 

(2) 

Üçüncü Plân 
dönemi yatırımları 

Mutlak 
değer 

(3) 

Yüzde 
dağılım 

(4) 

7.600,9 
3.575,0 

595,3 
403,3 
306,3 
36,5 

1.699,0 
351,7 

56,9 

9.561,0 
4.767,6 

792,3 
664,2 
351,2 
47,2 

1.756,0 
508,0 
185,8 

14,209 
11.136 
1.810 
1.162 

636 
140 

3.0-88 
769 
50 

43,1 
33,8 
5,5 
3,5 
1,9 
0,4 
9,3 
2,3 
2,2 

Toplam 14.625,1 18.633,3 33.000 100,0 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı. 
(a) Makineler dahildi. 

TABLO '6 : Tarımsal üretim yapısı 

Alt gruplar 

1. Hububat, bakliyat ve yan ürünler 
2. iMeyve ve sebzeler 
ö. Sanayi bitkileri, yumrular yağlı tohumlar 
4. Hayvan ürünleri, su ürünleri 
5. Orman ürünleri 

Toplam tarım 

;i971 fiyatlarıyle, milyon TL.) 
1972 Yüzde payı 

(D 

21.541,4 
10.934,4 
10.855,8 
24.642,0 
2,048,0 

70.021,6 (a) 

(.2) 

30,8 
15,6 
15,5 
35,2 

2,9 

100,0 

Kaynak : Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
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Tarımsal üretim artışındalkd gelişmeler plân hedeflerine ulaşmamakla birlikte nüfus artış hı
zınım üstünde olmuştur. Ancak 3 No.lu (tabloda görüleceği gibi hayvan ve su ürünleri üretimleri, 
plân hedeflerinin önemli ölçüde gerisinde kalmıştır. 

öte yandan toplumun beslenilmesinde hububat ve bitkisel yağlar önemli bir yer "tutmaktadır. Ge
nellikle bu ürünlerin üretimi yeterli bir seviyeye ulaşmış ancak bâzı yıllarda olumsuz ıtabiat şart
larının etkisiyle zıaman zaman buğday ve beklenenin' üstünde talep artışı nedeniyle bitkisel yağ 
ithal edilmiştir. 

Türkiye topraklan, gerekli tedbirlerin istenilen' seviyede alınması ve madem teknolojinin uy
gulanması suretiyle yanlız memleket nüfusunu değil, en az komşu ülkeler için onları besileyen bir 
gıda ambarı alma niteliklerine sahiptir. 

Türk tanımının bugün- ıen büyük sorunu tabiat şartlarına bağlı kalışıdır. Ülkemizin, sayılı ta
nın ülkelerinden birisi .olma imkânlarına sahip bulunmasına rağmen, tanmımızın tabiat şartlan-
M olumsuz yöndeki etki ve tahribatımdan korunabilir bir seviyeye ulaştınlamaması, başka bir 
deyimle; genellikle tabiat şartlanma bağlı tarım yapma zorunluğunda (kalması sebebiyle birçok 
yıllar, bâzı hayatî gıda maddelerini sağlamak için, diğer memleketlerden ve uluslararası kuruluş
lardan yardım talebotmek ve döviz sarfıyle gıda ithalâtı yapmak durumumda kalmıştır. Bu ne
denle ülkemizde tarımsal teknolojinin geliştirilmesi ve Devlet eliyle büyük sulama projelerinin sü
ratle gerçekleştirilmesi tanmda başarıya ulaşmanın kaçınılmaz gerekleri olarak gözükmektedir. 

Nitekim son yıllarda bitkisel üretim alanında büyük gelişmeler kaydedilmiş ve özellikle sanayi 
bitkileri ile yağlı tohumlarda teknolojik gelişmenin1 etkisi görülmüştür. Teknolojik gelişme be
lirli ürünlerde hava şartlarına bağlı dalgalanmayı azaltıcı yönde olmuştur. Bitkisel üretâmjdeki 
gelişmeler 7 numaralı tablada 'gösterilmiştir. 

Diğer taraftan 1963 - 1972 yılı döneminde top rafc ve su kaynaklannın geliştirilmesinıde de önem
li adımlar atılmıştır. 1972 yılı itibarayle sulanan alan, tarım topratolannın yüzde 7 si olan 1 939 
milyon hektara yüselmiştir. Buna 1 001 579 hektan Devlet, 937 421 hektarı ise halk sulamayı
dır. 
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Taıblo 7 : Bitiküsel lüreitiınde gelişmeler 

Mallar 

Buğday (a) 
Arpa 
Mısır 
Çeltik 
RaMiiyıat 
Ş. Pancarı 
Tütün 
Pamuk 
Patates 
Ayçiçeği 
Narendiiye 
Şeftali 
İncir 
Elma 
Fmdıik 
Üzüm 
Zeytin 
Çay 
Sebzeler 

-1962 
Üretim 

(1) 

7.605 
3.500 

• 800 
264 
586 

2.731 
90 

245 
1.489 

60 
269 

74 
210 
322 
122 

3.382 
290 

37 
3.240 

1967 

Üretim 
hedefi 

(2) 

9.000 
3.988 
1.454 

370 
- (b) 

3.266 
150 
269 

2.000 
187 
444 
120 
256 
309 
130 

. 3.417 
570 

63 
4.092 

Gerçek
leşme 

(3) 

9.000 
3.800 
1,050 

224 
610 

5.523 
189 
396 

.-1.760 
230 
439 
103 
232 
640 
71 

3.600 
495 
101 

4.150 

1962-1967 
ortalama 
artış, '% 

(4) 

3,4 
1,7 
5,6 

—- o, 3 
0,8 

15,1 
16,0 
10,1 

3,4 
30,8 
10,3 
"6,8 
'2,0 

14,7 
— 11,6 

0,7 
11,3 

— 29,4 
5,1 

1972 ı(©im ton) 

Üretim 
thj'etdefi 

'(6> 

9.200 
4.340 
1.760 

310 
782 

5.500 
160 
455 

2,230 
452 
611 
140 
235 
405 
100 

3.600 
800 
- (Ib) 

5.250 

Gerçek
leşme 

tahmini 

(6) 

10.500 
4.000 
l.OOO 

260 
619 

5.500 
150 
515 

2.100 
480 
603 

95 
220 
800 
220 

3.800 
570 
160 

5.400 

1967-1972 
ortalama 
artış, .(%. 

(7) 

3,1 
.1,0 

- 1 , 0 
3,0 
0,3 

— 0,1 
- 4 , 7 

5,4 
3,6 

15,8 
6,6 

- 1 , 6 

— 1,1 
4,6 

25,4 
1,7 
2,9 
9,6 
5,4 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı. 
(a) Buğday ürettim rakamları Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan 

ortak çalışmalarda tespit edilmiştir. BVs rakamlar Devlet İstatistik Enstitüsünün geçmiş tah
minlerinin yüzde 10 noksanıdır, 

(b) Plânda hedef belirtilmemiştir, 

KK)Y VE TARIMIN TEMEL SORUNLARI 

Nüfus : 
1970 nüfus sayımı sonuçlarına göre yurt içi nüfus 35,7 mâ'lyonu bulmuştur. Yılda 1 milyon 

300 bin dolaylarında tabiî artış gösteren nüfus üzerinde yurt dışına giden işçilerin de demogra
fik etkileri olmaktadır. 

1970 nüfus sayımına görie 35,7 milyon nüfusun 13,8 milyonu il ve ilçe merkezlerinde 21,9 
milyonu ise bucalk ve köylerde yaşam taktadır. 

1965 - 1970 döneminde yurt dışına giden işçiler ve beraberlerindeki aileler dikkate alındığın
da, bu dönemde nüfusun tabiî artış hızı 2,7 üzerinde olmaktadır. 

Memleket içi göçler, yaşanılan bölgenin ekonomik özellikleri sonucu doğmakta ve geri kal
mış bölgeler nüfus kaybetmektedir. 1960 - 1965 yılları arasında, üllke çapınJda köyden kente göç-
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ler 880 bin dolaylarında olmuştur. 1965 - 1970 döneminde ise göçlerin 1 milyon 600 bini aştığı 
taıhmin e'diİmektedir. 

Nüfus sayımı sonuçlarına göre, köyde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı bir yıldan diğeri
ne devamlı olarak azalmaktadır. On binden az nüfuslu yerlerde yaşayan kırsal nüfusun toplanı nü
fusa oranı 1950 yılında yüzde 81,5 iken bu oran 1969Vla % 73,7'ye, 1965'te % 70,1'e, 1970 yılın
da da yüzde 64,1'e düşmüştür. Buna karşılık 1950 yılında 17 milyon olan köylü nüfus, 1970'tc 21,9 
milyona ulaşmıştır. Projdksiyonlaır III ncü plân dönemi sonunda da kırsal nüfusun 22 milyonun 
altına düşmeyeceğini göstermektedir. Nüfus hareketlerinin bu dönemde de köy ve köylünün so
runlarının mj'iıllî kalkınma çabaları içindeki yerini ve önemini devam ettireceğini göstermektedir. 

İstihdam ve İşgücü verimliliği : 
1972 yılında 14,3 milyon kişi civarında olan işgücü arzının 8,8 milyonunun tarım, 1.5 milyo

nunun sanayi ve 3.2 m'ilyonunun hizmet sektö 1 e rinde istihdam edildiği ve 750 bin kişinin de 
şehirsel kesimde verimliliği çok düşük işlerde çalıştığı veya işsiz olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan özellikle 1963 yılından sonra hız kazanan yurt dışına işgücü akımı, istihdam so
rununu geçici de olsa hafifletmiştir. Anea'k burada .dikkati çöken husus, kırsal alanda içinde bu
lundukları güç dkonoımik şartları yenebilmek için kenjdi başlarına çare aradıkları ve köylerde 
yurt dışına güddbilmek için örgütlendikleridir. 1971 yılı sonuna kadar çeşitli ülkelere gönderilen 
işgücü 570 bin civarındadır. 

(8 numaralı tabloda itsihdamın sefctörlerarası dağılımı gösterilmiştir.) 

Tablo 8 : İstihdamın sektörlerarası dağılımı 

(1962 - 1972) (Bin kişi) 
Yüzde dağılımı 

1962 1967 1972 1962 1967 1972 

Seilstörler (1) (2) (3)' (4) (5) (6) 

Tarım 9.220 9.070 8.770 77,1 71,3 65,0 
Sanayii 
'Hizmetler 
Bilinmeyen 

Topfam istihdam 11.955 12.735 13.480 100.0 100.0 100,0 

995 
1.660 

80 

1.175 
2.150 

340 

1.520 
3.070 

130 

8.3 
13.9 
OJ 

9.2 
16.8 
2,7 

11,3 
22.7 

1,0 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı. 
N'ot : Toplamlar ve yüzdeler yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir. 

Tanını sektöründe 15 - 64 yaş istihdamı 1960 - 1965 yılları arasında önemli bir değişme göster
memiş 1965 . 1970 döneminde 500 bin dolaylarında azalmıştır. Tarım sektöründe en önemli istih
dam sorunu, mevsimlik eksik istihdamdır. Öte yandan tarım faaliyetlerinin en yoğun olduğu za
manda bile ihtiyaç duyulmayan sürekli bir işgücü fazlası verilmiekitedir. 1970 yılı itibariyle, Tür-
kiye^ddki aiktif nüfusun yüzde 67,1 tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Bunun yanışım birinci plân dönemi başında 2 milyon 654 bin olan tarım dışı istihdam, dönem 
sonunda (1968) 3 milyon 322 bin olmuştur. Bu, yılda ortalama yüzde 4,6'lık bir artış ifade et
mektedir. İkinci plân dönemi sonunda istihdam, 1972 yılı için öngörülen üretim artış hedefleri-
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nin gerçddeşmesi halinde 4 milyon 586 bine çıkacaktır. Bu gelişme yılda ortalama G.6 olmak
tadır. 

Tarım dışı sektörlerde meydana gelen ortalama yüzde 6.6'lık artış tarım seiktöründe çalışan 
bir kısım nüfusun tarım dışı sektörlere kaymasından ileri gelmiştir. Anealk Toprak ve Tarım 
Reformu açısından tarım seldöründeki fazla işgücünün, tarım dışı seiktörlere kaydırılması yeterli 
bir seviyeye ulaşamamıştır. 

Yurt içi istihdam 1963 - 1968 döneminde 780 bin, 1968 - 1972 döneminde 750 bin kişilik bir 
artış göstermişjtiir. Başka bir deyimle, plânlı döneme girildiğinden bu yana ekonominin yarattığı 
istihdam artışı yılda ortalama 150 bin civarındadır. Yurt dışma gönderilen işgücünün de dikkate 
aiınmasıyle, toplam istihdam artışları, Birimci Plân dönemi için 985 bin, İkinci Plân dönemi için 
1 milyon 195 bin olmaktadır. 

Yukarda genel değerlendirilmesi yapılan istihdam gelişmeleri 9, 10, 11, 12, 13, 14, ve 15 numa
ralı tablolarda gösterilmiştir. 

Taıblo : 9. — Tanm dışı ssktsöddnde Mühdalmın dağılımı ve (gelişmesi 
.(•15 - 64 Yas) 

1962 1967 197,1 1972 ı(a) 

Bin kişi yüzde Bin kişi yüzde Bin kişi yüzde Bin kişi yüzde 
, , , 1 i ! , , , • ' • i ' 

[Sektörler (1) (2) (3) (4) 05) (-6) (7) (8) 

(Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırmıa 
Himıetlter (Ib) 

Toplam 

'995 
305 
3^8 
258 
7:68 

2 654 

37,ö 
ll,ı5 
12,4 

9,7 
28,9 

100,0, 

1 175 
369 
395 
325 

1 058 

3,1322 

35,1 
11,1 
11,9 
9,8 

31,8 

•ıoo,o 

1 4)50 
419 
581 
424 

1 490 

4 1364 

38,2 
9,6 

13,3 
9,7 

'34,1 

100,0 

1 519 
43İ3 
605 
450 

1 '579 

4 '586 

33,1 
9,4 

13,2 
9,8 

34,4 

100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Te§küâtı 
(a) 1972 yılı Programının öngördüğü üretim artış hedeflerine göre hesaplanmıştır. 
(b) Banka, sigorta ve gayrimenkul işleriyle uğraşanlar, hizmetler sektörü kapsamındadır. 
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Tablo 10 : Tarım dısı sektörlerde istihdam endeksi : 

Birinci Plân 
ortalama yıllık 

1967 Endefe artış 1971 Endeks 1972 Endeks (a) 
(1962=100) 1963-67 (Yüzde) (1967=100) (1967=100) 

Sektörler (1) (2) (3) (4) 

Sanayi 118,1 3,4 123,4 129,3 
İnşaat 121,0 3,9 123,5 117,3 
Ticaret 120,4 3,8 147,1 153,2 
Ulaştırma 126,0 4,7 130,5 138,5 
Hizmetler 137,8 6,6 140,8 149,2 

Toplam 125,2 4,6 131,4 138,0 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
(a) 1972 yılı, plânın öngördüğü üretim artış hedeflerine göre hesaplanmıştır. 
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I - İşigüeü arzı (a) 
I I - İşgücü talebi 

— Tarımda fiilen çalışanla t* 
—• Tarım dışı (b) 
— Bilinmeyen 
— Yurt dışına yılı içinde gidecek işgücü 

I I I - Tarım dı'şı işgücü fazlası (I - II) 
IIV - Tarumda en faal an-evsiındeki işgücü fazlası 
V - Toplam İşgücü fazlası (III + IV) 

VI - İşgücü arzının oranı olarak toplamı işgücü fazlası (Yüzde) 

(15 - 64) Yaış) 
(Bin Mşi) 

1972 1977 

d (2) 

14.317 
13.567 
8.763 
4.586 
133 
85 
750 
850 

1.600 
11.2 

16.080 
14.980 
8.600 
6.197 
133 
50 

1.100 
700 

1.800 
11,2 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
(a) Toplam işgücü arşından Ordu + Jandarma sayısı ile yurt dışına gönderilen re gönderilecek 

işgücü düşülmüştür. 
(b) Plânda öngörülen üretim artış hedeflerine göre hesaplanmıştır. 
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1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
19.69 
1970 
1971 
1972 

işgücü arzı istihdam (b) 
15-64 (SİVİ1+ Sivil+ 

Ordu) Ordu 
Yaş Grubu (15+64 (15+64 

(D 

15,967 
16.297 
16.634 
16.979 
17.443 
17.919 
18.408 
18.910 
19.427 
19.948 
20.350 

Yaş) 

(2) 

12.755 
13.019 
13.153 
13.411 
13.595 
13.798 
14.025 
14.153 
14.304 
14.576 
14.862 

Yaş) 

(3) 

12.520 
12.714 
12.799 
13.006 
13.130 
13.268 
13.450 
13.553 
13.674 
13.875 
14.112 

TABLO 12 

İstihdamda genel gelişmeler (1962 -1972) (a) 

istihdam Tarım dışı Tarımda Toplam 
dışındaki işgücü en faal işgücü 

15+64 Yaş fazlası mevsimdeki fazlası 
grubu (o) işgücü (15—64 Yaş) 

(4) (5) (6) (7) 

3.447 
3.583 
3.835 
3.973 
4.313 
4.651 
4.958 
5.357 
5.753 
6.073 
6.208 

235 
305 
354 
405 
465 
530 
575 
600 
630 
701 
750 

750 
750 
780 
800 
850 
910 
895 
890 
880 
860 
850 

985 
1.055 
1.134 
1.205 
1.315 
1.440 
1.470 
1.490 
1.510 
1.561 
1.600 

15— 
g 

en 
196 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Yular 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

İstihdam 
dışındaki 

15—64 Yaş 
grubu 
endeksi 

1962=100 

(11) 

100.0 
103.9 
111.3 
115.3 
125.1 
134.9 
143.8 
155.4 
166.9 
176.2 
181.0 

Toplam 
işgücü 
fazlası 
endeksi 

1962=100 

(12) 

100.0 
107.1 
115.1 
122.3 
133.5 
146.2 

. 149.2 
151.3 
153.3 
158.5 
162.4 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
a) İstihdam sektöründe gelişmelerin tespiti ve üeriye ait tahminleri 
yımı yüzde 1 örnekleme sonuçlarına dayanmaktadır. Tam sayım son 
nuçlarından farklı olması halinde vardan bulgular ve yapılan tahmin 
b) 1962 - 1970 arası nüfus sayımları ve gerçekleşen üretim miktar 
sayıları ise katma değer elâstikiyetlerine göre hesaplanmıştır. Yurt d 
mıştır. 
c) 15 - 64 yaş grubundan istihdam dışında kalanlar; ev kadınları, 
ler, sakatlar, sosyal güvenlik kurumları ve sosyal yardımlardan fay 
şındaki çeşitli gelirlerle geçinenler ve işsizlerden oluşmaktadır. 
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TABLO : 13 istihdam durumu 
a) İşgücü katılıma oranlan, yüzde (a) 

1972 1977 

Kır kesiminde 
Şehir kesiminde 
Tüm yurt içi nüfustan 
b) Sivil 'işigücü arzı ve talebi (15 - 64 yaş) (b) 
Sivili lişigücü arzı 
~ Tarımdan 
— Tarım dışından 
İçJgücü talebi 
— Tarımda istihdam 

En faal ımievsimde işgücü gereği 
'Gizili işsiz 

— Tarıim dışında istihdam 

1987 1995 

Hizmetler 
Toplamı gizli ve açık işsiz 
— Tarım kesiminde 
— Tarıim dışı fesimde 
c) İstihdam ısefetörel dağılım], yüzde (d) 
Tıarım 
Tıarım dışı 
— Sanayii 
—•. Hizmetler 
Topillam 
d) Ortalama yüzde değişfmieler 

Sivil işgücü arzı 
— Tarım 
— Tıarım dışında 
İşgüsü talebi 
— Tarıjmda istihdam 

En faal mieıv&imdıe işgücü gereği 
Gdzilli işsiz 

— Tarım. 'dışında istihdam 
Sanayi 
Hizmetliler 

'Toplam !gizili vıe açık işsiz 
— Tarım kesiminde 
— Tarım dışı ıkesilmiınde 

38 
38 
38 

14,3 
8,8 
5,5 
13,5 
8,8 
7,9 
0,9 
4,7 
1,5 
3,2 (c) 
1,6 
0,9 
0,8 

65 
35 
11 
24 
100 

38 
38 
38 

16,0 
8,6 
7,4 
14,9 
8,6 
7,9 
0,7 
6,3 
2,1 
4,2 
1,8 
0,7 
1,1 

58 
42 
14 
28 
100 

38 
39 
39 

21,0 
8,0 
13,0 
19,0 
8,0 
7;5 
0,5 

ıı,Q 
3,4 
7,6 
2,5 
0,5 
2,0 

42 
58 
18 
40 
100 

38 
41 
41 

26,0 
6,2 

19,8 
25,2 
6,2 
6,2 

— 
19,0 
5,6 

14,4 
0,8 
— 
0,8 

25 
75 
22 
53 
100 

1972-1977 1972-1987 1987-1955 1972-1955 
(ÜBYP) Ortalaması Ortalaması Ortallaması 

2,4 
- 0 , 4 

6,3 
2,1 

- 0 , 4 
0,0 

— 3,8 
6,1 
6,7 
5,7 
2,4 

— 3,8 
8,0 

2,6 
— 0,6 

5,9 
2,3 

— 0,6 
- 0 , 4 

3,5 
5,8 
5,5 
5,9 
3,0 

— 3,5 
6,8 

2,7 
- 3 , 1 

5,4 
3,6 

- 3 , 1 
- 2 , 3 
— 
7,1 
6,4 
7,3 

— 13,3 
— 

— 10,8 

2,7 
- 1 , 5 . 

5,8 
2,8 

— 1,5 
- 1 , 0 
— . 
6,2 
5,8 
6,4 

— 3,0 
— 
0,3 

(a) Yuvarlatılmış olup 15 - 64 yaş arasındaki sivil işgücü arzının toplam nüfusa oranlanması ile 
hesaplanmıştır. 

(\b) Toplamlar yuvarlama nedeni ile tam tutmayabilir. 
(c) Tarım dışı sektörlerde olup istihdam durumu kesinlikle bilinmeyen 113 bin kişiyi de kapsar, 
(d) Tarım dışı kesimindeki gizli ve açık işsizler hariç. 

'Milltet Medtfei (S. Sayısı : 869) 
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Tablo : 14 Üçüncü Beg YılMk! Döneonde tarım 
dışr.( MMam! ta;hminlfedl (a) 

(15 - 64 yaş) 
(Bin kişi) 

Sektörler 

Sanayi . 
inşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Hizmetler (b) 

1972 
(D 

1 519 
433 
605 
450 

1 579 

1977 
(2) 

2 102 
682 
726 
615 

2 072 

'Toplam 4 586 6 197 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
(a) Plânda öngörülen üretim artış hedeflerine göre hesaplanmıştır. 
(b) Hizmetler sektörü malî kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumları yardımcı 

iş hizmetlerinde çalışanları da kapsamaktadır. 

Talblb : 15 tfçüıflcü Plân DönemMe tanım, sektörü isfcühdam ve %gnidü fadıa»ı tahminleri 
.(15 - 64 yaş) 

(Bin kişi) 

1972 
(1) 

8 763 
7 913 

850 

1977 
(2) 

8 600 
7 900i 

700 

Tarımida fiilen çalışanlar 
Tarıanda en faal mevsimdeki işgücü talebi 
Tanımda en faal mevsimdeki işgücü fazlası 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı. 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan yeni ve daha fazla istihdam imkânlarının ya
ratılması, tarım dışı sektörlerde öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Tarım 
sektöründeki fazla işgücünün özellikle sanayie tkaydırıiması, sorunun çözümlenmesinde en etkili 
bir tedbir olarak görülmektedir. 

Nitekim Üçüncü Bıeş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde, üretim hedeflerinin gerçeki'eştirilmesi 
halinde toplam yurt içi talebin 1977 yılı sonunda 14 milyon 930 bine çıkacağı tahmin edilmekte
dir. Toplam işgücü talebi ise yurt dışına işgücü gönderilmesi tahmininin gerçekleşmesi halinde 14 
milyon 980 bin civarında olacaktır. 

1972 yılında tarım sektöründeki emeğin zımmî verimliliği 1,0 olarak ka'bul edildiği takdirde, 
aynı yılda sanayi ve hizmet sektörlerindeki zımıriî verimlilik sırası ile 4,7 ve 4,8 olarak hesaplan
maktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı Î 869) 
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15 yıllık dönemde işgücü verimliliği tahminleri ise aşağıdaki tabloda izlenebilmektedir. 
Tablo 16 - Anasektörlerde işgücünün zımnî verimliliği. 

a) Mutlak değerler (çalışan başına bin TL.) (a) 

1972 1977 

Tarım, 
Tarım dışı 
Sanayi 
Hizmetler 
(Hizmetler) (b) 
Tüm, sektörler ortalaması 

b) Sektörlerin tarıma göre nispî verimlilikleri : 

1972 • 1977 

Tarım 
Tarım dışı 
Sanayi 
Hizmetler 
(Hizmetler) (b) 
Tüm sektörler ortalaması 

c) Ortalama yüzde değişmeler 

Tarım 
Tarım dışı 
Sanayi 
Hizmetler 
(Hizmetler) (b) 
Tüm sektörler ortalaması 

1987 

1987 

1995 

5,3 
25,2 
24,7 
25,5 
20,7 
12,3 

:6,5 
28,8 
30,3 
28,0 
22,2 
15,9 

11,1 
42,5 
•55,ö 
36,6 
29,0 
29,3 

22,1 
54,2 
77,5 
44,4 
41,9 
46,3 

1995 

1,0 
4,8 
4,7 
4,8 
3,8 
2,3 

er : 

1972 -1977 
(ÜBYP) 

4,1 
2,6 
4,2 
1,9 
1,5 
5,3 

1972 

1,0 
4,4 
4,7 
4,3 
3,4 
Lift 

- 1987 
ortalaması 

6,1 
3,5 
5,4 
2,4 
2,0 
6,0 

1987 

1,0 
3,8 
5,0 
3,3 
2,6 
2,6 

1995 
ortalaması 

9,0 
3,1 
4,3 
2,5 
4,7 
5,9 

1,0 
2,4 
3,5 
2,0 
1,9 
2,1 

1972 - 1995 
ortalaması 

6,4 
3,4 
5,1 
2,4 
2,9 
5,9 

Kaynak : D. P. T. 

Yükardaki tabloda yer alan tahminler, tarımda 1980'lere kadar yılda ortalama yüzde 4 - 5 ci
varında bir artış gösteren işgücü verimUliğinin, 1980'lerden sonra yüzde 7 - 8 gibi nispeten daha 
büyük bir hıza erişebilmesi için bâzı tedbirleri gerektirmektedir. Buna göre tedbirler, birinci dö
nemde yani 1980'lere kadar; daha çok sulamaya yönelmiş yatırımlar, işletmelerde modern tekno
lojinin uygulanması ve verimliliği artırma çabaları, ikinci dönemde büyük sulama yatırımları, 
tarımın en geniş ölçüde modernleşmesi ve hızla gelişen şehirsel üretim faaliyetlerinin, her sek
törden artan 'ölçüde işgücü talebetmesi veya topra'k ve tarım reformu ile kırışa! alanlarda yeni 
istihdam olanaklarının yaratılması sonucunda tarımda gizli işsizliğin ortadan kalkması şeklinde 
sıralanabilir. 

Yukarda anılan hedef ve tedbirler toprak ve tarım reformunun tabiî gerekçeleridir. 

Mllıeü Medlfei (S. Sayısı : 869) 
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Toprak ve tarım reformuna ilişkin anaunsurlar : 
Tarım topraklarının kullanılma, dağılımı ve tasarruf şekli : 
Türkiye'de köylerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında en önemli unsurlardan biri, 

tarım işletmelerinin yapısı ve bu yapının üretim için en verimli şekilde düzenlenmesi olmakta
dır. Oeçmiş dönemler boyunca sosyal ve ekonomik şartların oluşturduğu toprak - insan ilişkile
ri özellikle son 20 yılda oldukça geliştirilmiş ve köyün kalkınmasını engelleyen sorunların çö
zümlenmesinde olumlu adımlar atılmıştır. 

Ancak bu ilişkiler kalkınma amaçları yönünden istenilir gelişme düzeyine tam anlamiyle 
getirilememiştir. Kırsal bölgelerde nüfusu şehirlere iş aramaya itici unsurların başında gelen ta
rım sektöründeki işgücü verimliliğinin düşük, tarım topraklarının sınırlı olması ve bunların da
ğılımı, yalnız tarımsal gelirde bâzı dengesizlikleri ve dolayısiyle sosyal yapıda çeşitli sorunların 
doğmasına tesir eden bir etken olmakla kalmamış, aynı zamanda tarımsal üretimin arzulanan 
derecede artırılamamasında da önemli bir âmil olmuştur. 

Köy İşleri Bakanlığınca derlenen bilgilere göre Türkiye'de tarım arazilerinin toplamı 26 498 625 
hektar olup, toplam arazilerin yüzde 37,0'dır. Bu arazinin yüzde 22,1'i nadaslı kuru tanm arazisi, 
yüzde 8,1'i nadassız kuru tarım arazisi yüzde 3,9'u sulu tarım arazisi, yüzde 1,4'ü bağ, bahçe 
arazisi ve -yüzde 1,5'i özel mahsul yetiştiren arazidir. 

Ülkemizde toplam çayır mera arazisi 17 823 238 hektar, orman ve bataklık arazisi 22 784 628 
hektar, mezkûn araziler 546 086 hektar ve diğer araziler ise 3 939 666 hektardır. Türkiye'de ara
zi kullanma şekli ve kabiliyet sınıflarının dağılımı tablo 17'de gösterilmiştir. 

Miüieti Meclisi (S. Sayısı : .869) 
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Tablo : 17 

Hektar 

Arazilerin ikullanma şekli 

2. Çayır - mera arazisi 
Çayır araziisi 
'MJera arazisi 

3. Orauan ve bataklık arazi 
Orman) arazisi 
Fundalık 

5. Diğer araziler 
Sazlık ve bataklıklar 
Irmak yatakları 
BaihiT kumulları 
Çıplalk kaya ve mjolozlar 
Hu satıhları 

Kaıbililyelt sınııflları toplamı 

Arazilerin kullanma şekli ve 

Arazilerin kulUanma 

1. Tarım atfazileri , 
Kuru tarım arazisi (Nadaslı) 
Kuru tarım araziisi ('Nıadassız) 
Bulu tarım arazisi 
Bağ - bahçe arazisi 
Özel mahsuller 

4. Meskûn araziler 
Hmıflanıdırıliaıı meskûn arazî 
Hınııffliandırıilmayan meskûn arazi 
Fabrika, H. ıalıanı,_ askerî 'saJha vb. 

I nci sınıf 

4 638 352 
2 284 254 

815 083 
1 3312 640 
173 142 
33 333 

125 776 
'28 726 
97 050 

117 2;53 
6- 824 
11 429 

36 889 
32 830 

4 059 

II 

5 
o o 
1 

ııoi sıniif 

654 897 
120 961 
505 033 
756 604 
185 386 
86 943 

439 148 
93 224 

345 924 

177 307 
90 014 
86 393 

49 152 
44 806 

4 346 

III IMCÜ 
sınır 

5 865 342 
3 986 684 
1 144 972 
425 749 
198 834 
109 098 

631 906 
15 496 
556 410 

457 171 
31)1 916 
145 255 

36 829 
35 319 

, 1 510 

IV ncü 
sınıf 

4 372 1215 
3 112 702 

743' 898 
210 733 
160 669 
435 128 

1 179 985 
58 642 

1 121 343 

769 933 
518 142 
251 791 

33 345 
32 056 

1 289 

4 818 270 6 320 504 6 991 248 6 355 388 

Kaynak : Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü 
Not : 1966 - 1969 Toprak kaynağı envanter çalışmaları sonuçlarıdır., Elâzığ, Erzurum, Hakkâri 

ve Kars illeri dahil değildir, 

MMB&MedM (H. Sayısı : 869) 
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fkafbiliıyet sınıflarının dağılımı 

'kaibiliyeıt sınıfları 

Toplanı v 

20 530 716 
12 504 601 
4 208 991 
2 725 726 
726 931 
364 407 

2 376 815 
256 088 

2 120 727 

1 421 '664 
926 796 
494 862 

156 215 
145 011 

11 204 

24 485 410• 

V ııci 
sınıf 

15 904 
9 083 
,2 6:98 
3 980 
143 

— 

İ101 372 
80 158 
21 214 

31 107 
9 462 
21 64!5 

460 
460 

14 601 
14 601 

163 444 

• 'VI inci 
sınıf 

3 746 049 
2 385 402 

892 276 
31 403 

201 846 
235 122 

3 555 221 
44 801 

'3 510 420 

2 226 122 
1 213 440 
1 012 .682 

45 606 
38 119 

7 487 

9 1572 998 

VII nci 
sim 

2 205 

f 

956 
950 170 
698 208 
4 260 

111 
442 

'137 
181 

111 789 830 
106 

11 683 

J19 105 
12 697 
6 407 

53 
49 

3 

25 
25 

33 180 

236 
594 

735 
807 
928 

024 
817 

207 

•610 
610 

155 

Tüplaın 

5 967 909 
3 344 655 
1 593 182 

39 643 
313 126 
677 303 

15 446 428 
231 195 

'15 215 228 

21 362 964 
13 '920 709 
7 442 255 

99 090 
88 396 

10 694 

40 211 
40 211 

42 916 597 

VIII nci 
sınıf 

290 781 
290 781 

3 899 455 
6 633 

169 457 
40 357 

2 649 005 
1 034 003 

4 190 236 

Kullanma 
sekili Bil 
toplamı 

26 498 
15 849 
'5 802 
2 765 

625 
256 
173 
369 

1 040 057 
1 041 

17 823 
487 

17 335 

22 784 
14 847 
7 937 

546 
524 

21 

3 939 
46 
169 
40 

12 649 
1 034 

71 592 

770 

238 
283 
955 

628 
Ö05 
123 

086 
188 

898 

'666 
844 
457 
357 
OOö 
003 

243 

% 

37.0 
22.0 
8.1 
3.9 
1.4 
1.5 

24.9 
0.7 

24.7 

31.8 
20.7 
11,1 

0.8 
0.7 

0.1 

5.5 
0.1 
0.2 
0,1 
3.7 
1.4 

100.0 

MilleU Medi«i (S. Sayısı : 869) 
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Ülkemizde tarım arazilerinin işletme büyüklüğüne göre dağılımı 1963 ve 1970 yılları itibariy
le aşağıda 'gösterilmiştir. 

TaJblo 18. — 'Tanm ftioprafelaraııaı Sgüeltnıiö büyüklüğümle giöre dağılımı (Yüzde) 

İşlenen İşlenen 
İşletme büyük- İşletmetoriinı alanın işletmelerin alanın 
lüğü (Dekar) dağılımı! dağılılmı dağılımı dağılımı 

1 - 50 
51 - 100 

101 - 200 
201 - 500 
501 - 1 000 
1 000 ve daha fazla 

Topflkm 

• d ) 

68.8 
18.1 

9.4 
3.2 
0.4 
0.1 

100.0 

(2) 

24.4 
23.9 
23.7 
17.0 
4.5 
6.5 

100.0 

(3) 

75.1 
14.7 

7.1 
2.6 
0.4 

• 0.1 

100.0 

(4) 

29.6 
23.2 
21.8 
14.3 
5.7 
5.4 

10O.0 

Kaynak : Devlet İsİatisUk Enstitüsü 

Toprak varlığının toprak sahipleri arasında dağılımı tarım bölgeleri itibariyle tablo 19'da, 
arazi genişliği v!e tasarruf şeki/llerine göre işletmeler adedi ve işletmelerin sahibolduklan arazi 
miktarları tablo 20'de, iller itilbamyle topraksız ve hayvancılıkla uğraşan işletmelerin sayısı tab
lo 21'de gösterilmiştir. 

(Bu tabljdlarda derlenen bilgilerden; üllkemizde toprak varlığının toprak sahipleri arasındaki 
dağılımında bölgelerarası bâzı farklılıklar olduğu ve özellik arz eden Güney Doğu Anadolu'nun 
bâzı bölgelerimde mevcut işletmelerin yüzde 61.44 'ünü topralkların yüzde 10.52'siini, binde 0.60' 
inin ise toprakların yüzde 25.05'ini işledikleri ve 1970 Genel Tarım Sayımı geçici sonuçlarına 
güre yurdumuzda 405 182 topraksız ve 208 190 adet sadece hayvancılık yapan işletmenin mevcu-
dolduğu anlaşılmaktadır. 

Millet Meelisı (S. Sayısı : 869) 



TABLO : 19 

işletme Grupları ve Tanm Bölgelerine Göre Toprak - insan ilişkileri (a) 

letme GrapL 
(Hektar) 

1 
5.1 

20.1 
50.1 

100 

Toplam 

1 
5.1 

20.1 
50.1 

100 

Toplam 

1 
5.1 

20.1 
50.1 

100 

Toplam 

1 
5.1 

20.1 
50.1 

100 

Toplam 

—. 
— 
— 
— 
+ 

— 
— 
— 
— 
+ 

— 
— 
— 
— 
+ 

— 
— 
—. 
— 
+ 

a,rı 

5.0 
20 
50 

100 

5.0 
20 • 
50 

100 

5.0 
20 
50 

100 

5.0 
20 
50 

100 

Aile sayısı 

213.699 
173.919 

28.731 
5.982 
1.782 

424.113 

210.218 
68.443 

8.704 
574 
440 

288.379 

217.686 
73.637 
9.758 

— 
170 

.t 

301.262 

2.132.288 
853.425 
99.785 
11.029 

'- 4.323 

3.100:850 

I - ORTA KUZEY 

Saiha 
(Hektar) 

472.162 
1.731.381 

820.096 
336.776 
228.301 

3.368.716 

İşletme sayı
sı yüzde da-

ğıl 

IV - AKDENİZ 
406.422 
997.890 
273.966 
41.162 

131.990 

1.451.438 

VII - ORTA -
455.955 
657.186 
254.662 

791 
61.532 

1.430.426 

DOĞU 

ÜLKE TOPLAM 
4.079.386 
7.968.387 
2.842.127 

755.158 
1.089.276 

16.734.334 

i m i 

50.39 
41.00 

6.78 
1.41 
0.42 

100.00 

72.90 
23.74 

3.02 
0.20 
0.14 

100.00 

72.26 
24.46 

3.24 
—. 

0.04 

100.00 

68.76 
27.52 
3.22 
0.36 
014 

* 100.00 

İşlenen alan 
yüzde 

dağılımı 

12.97 
47.59 
22.54 
10.63 

6.27 

100.00 

28.00 
41.19 
18.88 

2.64 
9.09 

100.00 

31.88 
45.94 
18.82 

0.06 
4.30 

100.00 

24.38 
47.62 
16.98 
4.51 
6 51 

100.00 

Aile sayısı 

411.153 
134.681 

4.935 
1.123 

219 

552.111 

155.474 
59.848 
9.831 

538 
55 

255.196 

446.764 
62.732 
1.636 
1.010 

3 

511.145 

I I - EGE 

Saha 
(Hektar) 

851.112 
1.160.045 

130.399 
80.209 
78.471 

2.300.176 

V - KUZEY -
273.729 
564.699 
269.818 

42.540 
30.848 

1.181.634 

İşletme sıayı̂  
sı .yüzde da-

ğıl 

DOĞU 

VIII - KARADENİZ 
726.557 
497.694 
41.047 

1.541 
2.394 

1.269.263 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
(a) 1963 T arım Sayımı veril eri kull 

mıı 

74.47 
24.40 
0.89 
0.29 
0.04 

100.00 

68.85 • 
26.50 
4.38 
0.24 
0.03 

100.00 

87.41 
12.27 

0.32 
0.01 

— 

100.00 

anilmıstıt 

İşlenen alan 
yüzde 

dağılımı 

37.00 
50.44 

5.66 
3.49 
3.41 

100.00 

23.16 
47.79 
22.83 
3.60 
2.62 

100.00 

57.24 
39.22 
3.23 
0.12 
0.19 

100.00 

A 
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1970 Genel Tarım Sayımına göre 

Tablo 21 : iller itibariyle Topraksız ve Yalnız Hayvanı olan işletmelerin Dağılımı 

(Nüfusu 5000'den az olan yerler) 

İLLER 

Toplam 
Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 

22 ve 23 
ziraî bölgeler 

Topraksız 
işletmelerin 

sayısı 

405 182 
13 605 
3 926 
8 603 
3 107 
4 757 

11 115 
12 221 
2 525 

17 015 
12 265 
2 875 
1 497 
1 391 
5 164 
2 940 

10 166 
10 184 
2 841 
. 5.11 

7 604 
5 421. 
2 3)60 
6 094 
3. 235 
8 868 
7 161 
8.221 
1 884 
3 046 
1 883 
9 547 
3 544 

10 285 

Yalnız hay
vanı olan iş

letmelerin 
sayısı 

203 190 
5 901 
1 n ' ) -4: OOö 

5 649 
2 841 
2 007 
7 839 
4 704 

125 
2 651 
5 116 

912 
3 058 
1 189 
1 311 
2 220 
1 949 
3 292 
1 101 
6 637 
2 096 
5 910 

948 
4 830 
2 004 
4 678 
3 908 
4 172 
1 208 
3 797 

841 
3 739 
2 082 
3 531 

mmarah tablolarda, şahıslara ait 
itibarıvie sayısı ve iller itibarıyie 

. 

İLLER 

İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon. 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

1000 dekar ve daha 
dağılımı gösterilmişi 

Topraksız 
işletmelerin 

sayısı 

10 819 
17 241 

3 801 
2 578 
7 649 
3 539 
1 360 
5 447 

17 675 
10 424 
5 992 
9 377 
5 875 
8 949 

10 191 
1 707 
2 540 
7 166 
1 078 

' 39 
2 893 
4 010 
4 972 
1 003 
5 572 
1 578 
3 568 
2 248 
1 665 
8 919 
2 597 
4 337 
6 256 
9 255 

fazla arazisi 
ir. 

Yalnız hay
vanı olan iş

letmelerin 
sayısı 

1 947 
3 247 
1 859 
1 692 
6 733 
1 296 
2 294 

628 
11 228 

3 303 
7 845 
2 778 
7 635 
4 525 
2 034 
2 134 
1 133 
4 912 

668 
98 

964 
1 183 
2 706 

177 
7 463 

959 
2 537 

438 
1 600 
5 250 
1 391 
3 380 
4 687 

825 

olan işletmeleri 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 
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Tablo 22 : Şahıslara ait 1000 ve daha fazla dekar araziye sahip çiftliklerin 1068 yılı Z. bölgeler 
itibariyle sayısı 

Ziraî bölgeler Güney Orta Orta Orta Kuzey 
Çiftlik büyük- Doğu Akdeniz Ege Marmara Kuzey Güney Doğu Doğu Kara- Toplanı 
lüğü (Dönüm) Anad. Anad. Anad. Anad. Anad. deniz 

1000 — 1250 
1251 — 1500 
1501 — 1750 
1751 — 2000 
2001 — 2500 
2501 — 3000 
3001 — 3500 
3501 — 4000 
4001 — 4500 
4501 — 5000 
5001 + 

Toplam 

266 
124 
33 
229 
93 
170 
47 
96 
24 
104 
186 

1372 

246 
150 
24 
128 
59 
82 
16 
34 
5 
28 
38 
810 

105 
51 
21 
38 
35 
34 
16 
5 
4 
9 
16 
334 

81 
45 
17 
37 
30 
15 
14 
14 
10 
11 
36 
312 

141 
46 
19 
44 
30 
10 
6 
8 
2 
o o 
23 
332 

155 
48 
9 
J9 
13 
8 
4 
3 
1 
o 
o 6 

269 

134 
44 
12 
43 
15 
32 
10 
8 
5 
9 
23 
335 

96 
34 
4 
26 
5 
3 
4 
— 
2 
5 
11. 
189 

25 
2 
1 
3 
1 
2 
-— 
1 

— • 

.—. 
1 

36 

1248 
544 
140 
567 
283 
356 
117 
169 
53 
172 
340 

3989 

Kaynak : D. 1. E. 
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Türkiye'de 1963 - 1970 yılları arasında 1000 dekar ve daha fazla araziye sahip işletmelerin sa
yısı 4323 den 2320 ye, bu işletmelere ait arazi miktarı ise 10 892 740 dönümden 7 566 144 dönüme 
düşmüştür. Aşağıdaki tabloda bu gelişme rakamla rla izlenmektedir. 

Tafclo 24 : 1.000 ve daha fazla dekardaki işletm elerin sayı ve arazi büyüklüklerine göre dağılımı 

1963 Tarım sayımına göre 1970 Tarım sayımına göre 

İşletme Arazi İşletme Arazi 
Sayısı (Dekar) Sayısı (Dekar) 

1000 — 2500 2851 3 699 239 1377 2 063 571 
2501 — 4999 981 3 137 420 554 1 863 337 
5000 4- 491 4.056 090 389 3 639 236 

Toplam 4323 10 892 740 ' 2320 7 566 144 

Türkiye'de bir kısım tarım arazisi yurt çiftçiliğinin kalkındırılması, ziraî verimin artırılması 
ve tarım alanında çiftçiye önderlik ve öğreticilik yapmak amaçları için kamu kuruluşlarınca kul
lanılmaktadır. 

Devlet çiftlik ve işletmelerinin, arazi varlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 25 — Devlet Çiftlik ve işletmelerinin Arazi Varlıkları 

Tarla ziraatı alanı 1.095.247 
Nadas alanı 1.023.772 
Yonca ve korunga alanı 54.141 
Çayır ve mera alanı ; 644.007 
Bahçe kültürleri alanı 14.819 
Park ve ağaçlık alanı 20.702 

Kültür altı alan toplamı 2.852.688 
Kanallar ve yollar alanı 69.025 
Çorak alan 164.354 
Bataklık alan 10.831 
Dağlık alan 317.284 

Verimsiz alan toplamı 561.494 
G E N E L T O P L A M 3.414.182 

Kaynak : Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 
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Tablo 26 : Devlet Çiftlik ve isletmelerinin Arazi Varlıkları 

Bulunduğu il 
Çiftlik ve isletmenin adı 

Ceylanpmar DÜÇ. 
Altmova DÜÇ. 
Gözlü DÜÇ. 
Polatlı DÜÇ. 
Malya DÜÇ. 
Ulaş DÜÇ. 
İğdır DÜÇ. 
Bala DÜÇ. 
Alpaslan DÜÇ. 
Dalaman DÜÇ. 
Konuklar DÜÇ. 
Gökhöyük DÜÇ. 
Acıpayam DÜÇ. 
Koeaş DÜÇ. 
Hatay DÜÇ. 
Çiçekdağı DÜÇ. 
Türkgeldi DÜÇ. 
Gelemen DÜÇ. 
îmroz DÜÇ. 
Yalova DÜÇ. 
Turunçgiller işletmesi 
Merkez Atölyesi İşletmesi 

T o p l a m 
Urfa 
Konya 
Konya 
Ankara 
Kırşehir 
Sivas 
Kars 
Ankara 
Muş 
Muğla 
Konya 
Amasya 
Denizli 
Niğde 
Hatay 
Kırşehir 
Kırklareli 
Samsun 
Çanakkale 
İstanbul 
Hatay 
Ankara 

Alan 
(Dönüm) 

3.414.182 
1.699.025 

323.319 
290.000 
251.746 
209.297 
155.200 
90.000 
84.690 
73.140 
40.078 
39.753 
26.000 
25.672 
25.215 
21.401 
17.018 
16.521 
15.074 
6.886 
3.123 

811 
223 

Tasarıda yer alan esaslara göre; dağıtıma tabi tutulacak arazinin kaynağı, ve mMarı ile bu ko
nuya ait tespit ve tahminler, ve topraklandırılacak aile sayısı : 

A) Dağıtıma tabi tutulacak arazinin kaynağı, miktarı ve ibu konuya :ait tıaıspit ve taibjmiinler : 
Dağıtıma tabii tutulacak arazi miktarları özellikle kamulaştırılacak toprakların miktarları 

1962 - 1969 yılları arasında yapılmış köy envanter 'et ikileri esas almmak suretiyle Köy İşleri 
Bakanlığınca tespit ve tahmin edilmiştir, 

Yapılan bu tespit ve tahminlere göre; Toprak ve Tanım Reformu tıygulamasmda, yeter toprağı 
bulunmayan ve hiç toprağı olmayan çiftçi ailelerine dağıtılabileeek toprak miktarı Tıürkiye 
toplamı olarak, 32 116 214 'dönümdür. Köy İşileri Bakanlığı bilgi işlem makineleri ile yapılan 
hesaplama işlemine dayanarak son olarak bu miktarı 32 096 643 dönüm alarak tespit etmiştir. 

Bu toplamı rakam içersinde -mütalâa edilen, 
a) Hazin enlin özel mülkiyetinde olup tahsisi yapılmamış arazi miktarı 13 783 235 dönümdür. 
b) Devileıtfin hüküm ve tasarrufu altında olup belirtime veya ıslah suretiyle gelecek onbeş yıl 

içersinde Hazdnenün özel ımülkiyıetinıe geçmesimuhtemel arazi 10 000 O00 dönüm ve, 
c) Tasarıda yer alan esaslara göre kamu!aştırılacak arazi 8 313 408 dönüm olarak hesaplan

mak ve tahmin edilmek suretiyle hesaba dâhil edilmiştir. 

B) Topraklandırılacak aile sayısı : 
İstatıistikî bilgilenin derlenmesinde ve bu tasarıda bir çiftçi ailesi beş kişi olarak kabul edil

mekte hesap ve tahmlinlor. bu tanımlamaya göre yapılmaktadır. 
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1962 - 1969 yılları arasında yapılmış köy envanter atilileri sonuçlarına göre; tüm çiftçi 
•ailesi sayısı 4 125 778 'dk\ 

Bu aıiıleHerden 51 dönüm dâhil 50 dönümden daha büyük toprağa sahip aile sayısı 636 155 d/ir. 
Bu aileler bu tespitlere göre yeter toprağı olan aileler olarak takdim edilmektedir. 

Bu takdim tasarıda yer alan tanım'l amalar a vo ilçeler itibariyle bölgesel olarak tespit edi
len arazi büyüklüklerine uymamakta ve bu bölümde hesaba dâhil edilen pek çok ailenin yeter 
toprağı olmayan aile tanımı içersinde mütalâa ©dilmesi ve hesapların buna göre yapılması gere
ğini ortaya koymaktadır. 

1-50 dönüme kadar araziye sahip olan az topraklı aile sayısı 2 221 322, ve topraksız çiftçi 
ailesi sayısı, 1 268 301'dir. 

Topraksız çiftçi ailelerinden; 72 883 aile ortakçı, - 12 673 aile kiracı, ve 1 182 745 aile tarım 
işçisi olarak başkalarına ait topraklar üzerinde çalışmakta ve bu toprakları işletmektedirler. 

Anayasa hükümlerine ve tasanda yer alan esaslara göre; tespitlerin yapıldığı tarihten bu 
yana hâsıl olan değişmeler dikkate alınmadığı takdirde toprak dağıtımımdan faydalanma duru
munda olan aile sayısı toplam olarak 3 489 623 ve dağıtılabilecek toprak miktarı 32 096 643 
dönümdür. 

Tasarı hazırlayıcıları, tespitlerin yapıldığı tarihten bu yana ülkemizde meydana gelen önemli 
değişiklikleri dikkate almaksızın, 1962-19Ö9 yıllan arasında toplanan bu bilgileri esas alarak; 
tasarı 'hükümlerimin aynen kabul edilmesi halinde, Türkiye ölçüsünde Toprak ve Tarım Refor
mu uygulamasının .bittiği tarihte 32 096 643 dönüm arazimin dağıtımının tamamlanacağını, ve 
bu toprakların tamamının hiç toprağı olmayan ailelere dağıtılması halinde 400 615 .çiftçi ailesi
nin topraklandırılmasmm, topraksız ve yeter toprağı olmayan çiftçi ailelerine belli nisbetler 
üçerisinde dağıtılması halinde bir hesaba göre 534 154 ve son hesaplama işlemine igöre ancak 
539 949 çiftçi ailesinin ıtopraklandırılmasımn gerçekleşebileceğini ifade etmişlerdir. 

Bu tespit, hesap ve tahminlerin doğru olduğu vo 1973 Türkiye'sinin gerçeklerimi aynen akset
tirdiği biran için kabul edilse dâhi, 2 949 674 çiftçi ailesinin topraklandırılması mümkün ola-
mıyacaktır. 

Oysa k i ; bu bilgilerin toplandığı zaaıîan için dâhi yetersiz oluşundan sarfınazar, Toprak ve 
Tarım Reformu uygulamasında çiftçi ailelerinin topraklandırılması için hesaba dâhil edilen 
kullanılabilecek arazilerden, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup belirtme veya ıslâh sure
tiyle •gelecek 10, 15 yıl içinde Hazin enin özel mülkiyetine geçmesi •muhiıeımei arazi hesabı bir kati
yet ifade etmemekte ve ikamulaştırma yoluyla elde edilecek arazıi miktarı hakkındaki bilgiler 
gerçeği gibi aksettirmeyen tahminlerden öteye bir anlam taşımamaktadır. 

Diğer taraftan; 51 dönüm dâhil 50 dönümden büyük araziye sahip 636 155 çiftçi ailesinin ta
mamı yeter toprağa sahip aileler olarak kabul edilmek suretiyle bu hesap ve tahminler yapıl
mıştır. 

Halbuki, tasanda dağıtılacak toprakların büyüklükleri sulu arazide 32-106 dönüm, kuru ara
zide 79-337 dönüm olarak tespit edilmiş ve ancak, çeşitli bölgelere ve arazinin niteliklerine göre 
bu iki çeşit arazi türünde; tespit edilen bu büyüklüklerdeki toprağa sahip olan ailelüler; yeter 
topraklı aileler olarak kabul edilmiştir. 

Bu sebeple; tasarıda yer alan hükümlere nazaran arazinin ilteeler itibarıiylıe bulundukları 
bölgelere ve niteliklerine göre sulu topraklarda; 50 dönümden 106 dönüme kadar değişen bü
yüklükteki toprağa sahip olan ile, kuru arazide; 50 dönümden 337 dönüme kadar toprağa sahip 
olanların tespit edilmesi ve bölge normlarına nazaran yeter topraklı aile sayılanımı belli edile
rek az topraklı aile sayısının tespiti gerekir. 

Bu nedenle, tasarı hükümlerine nazaran 51 dönüm dâhil 51 dönümden daha büyük araziye 
sahip olan '636 155 «çiftçi ailesinin tamamının yeter topraklı aileler olarak kabulü ve hesaba 
katılması mümkün değildir. 
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Türkiye'de 51-100 dönüm arasında araziye sahip işletme sayısı 561 732, 101-200 dönüm arazi
ye sahip işletme sayısı 291 693 ve 201-500 dönüm araziye sahip işletme sayısı 99 785 dir. Filha
kika 201-337 dönüm araziye sahip işletme sayısı -bir dilim olarak tespit edilmemiştir. Ajncak or
talama .rakamların bulunması ve bu üç dilimde yer alan az topraklı ailelerin miktarlarımın tes
piti mümkündür. 

Bu tespitler de göstermektedir ki, yeter topr ığı olmayan çiftçi ailesi sayısı tasarı hazırlayı
cılarının 'hesaplamada esas aldıkları 2 221 322 den çok daha fadadır. 

Fazlalığın müşahhas olarak tespiti için üç ayri" derleme diliminde yer alan toplam 953 210 işlet
meden bu tasanda yer alan tanımlamalara uygun olarak yeter gelirli işletmelerle az topraklı işlet
meleri tefrik ve tespit etmek lâzımdır. Ve elde edilecek sonucun yapılan hesap ve tahminleri büyük 
ve önemli bir ölçüde etkileyeceği muhakkaktır. 

Bu suretle; topraklandırılması mümkün olamayacak aile sayısının 2 949 674 çiftçi ailesinden iba
ret olmadığı ve bu miktara önemli bir ölçüde aile sayısının ilâve edilmesi lâzım geldiği gerçeği or
taya çıkmaktadır. 

Ayrıca kırsa! alandaki nüfusun büyük bir hızla artmaya devam etmesi, gelecekte de; Türkiye'yi 
her çiftçi ailesine toprak verebilme imkânına kavuşturamayacaktır. Bunun ifade ettiği gerçek; Türki
ye'nin halde ve istikbalde toprak verilmesine imkân olamayan, diğer bir deyimle; tarım sektöründe 
muhafazası gayri kabil olan çiftçi ailelerinin diğer sektörlere, kaydırılması gibi önemli bir istihdam 
sorunuyla karşı karşıya bulunmasıdır. 

C. DAĞITILAN TOPRAKLAR : 
Bu tasarının toprak dağıtımı amacına uygun ilk uygulaması 1945 yılında yürürlüğe giren çiftçi

yi topraklandırma kanunu ile yapılmıştır. Bu kanun hükümlerine istinaden 1945 yılından 1970 yılı 
sonuna kadar 6700 köyde takriben 450 bin aileye 22 milyon dönüm arazi dağıtılmıştır. Dağıtılan 
arazi için toplam olarak 300 milyon TL. dolaylarında borçlandırma bedeli tahakkuk etmiş, buna 
karşılık kuruluş, onarma ve yıllık işletme kredisi olarak aynı dönemde toplam 44 milyon TL. civarın
da kredi verilmiştir. 

Üretimi artıracak ve tarımsal gelirin dengeli olarak dağılımını gerçekleştirecek diğer tedbirleri 
beraberinde getirmemesi nedeni ile yapılan bu çalışmalar kırsal kalkınma açısından yetersiz kalmış 
ve mücerret toprak dağıtımından öteye bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Modern Tarım İşletmesi - Tanımı - ve Ortaya Konulan Farklı Görüşler : 
Komisyonumuz Anayasanın 37 - 41 ve 52 nci nci maddelerinde yazılı hükümler ile Üçüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında tespit edilen ilkeler ve Toprak ve Tarım Reformu yapmış demok
ratik veya sosyalist sistemlerle yönetilen ülkelerin geçirdikleri tereübelerin ışığı altında, tasarıda 
modern tarım işletmesi kavram ve tanımına yer verilmesini zorunlu görmüş; ve bırakılacak top
rak miktarı başlığını taşıyan 28 nci maddede bu tür işletmelere bırakılacak toprak büyüklükle
rini tespit etmiştir. 

Hükümet tasarıda mevcut olmayan ve komisyonumuzca tasarı metnine dahil edilen modern iş
letmelere ait hükümlerin komisyonumuz metninde yer almasını uygun mütalâa etmemiş, ve an
cak; komisyonumuzca ilke olarak modern işletme tipinin tasarıda yer almasına karar verildikten 
sonra, yapılan tanımlamanın yeterli olmadığı ve komisyonumuzun kabul ettiği şekle göre, modern 
tarım işletmesi büyüklüklerinin; tasarıda bırakılacak topraklar için belirlenmiş miktarların yüz
de 50 sinden daha fazla bir nispette tespit edilmesi halinde toprak rezervini azaltacağı gerekçesi 
ile yapılacak düzenlemeye katılamıyacağmı şartlı olarak belirtmiş ve filhakika; komisyonumuzca 
bu büyüklükler sulu arazide; tasarıya ekli listelerde gösterilen sulu araziye ait miktarların üç 
misli, kuru araziye ait miktarların 2 misli, ve bu işletmelere bırakılacak arazi miktarlarının sulu 
arazide 1250 ve kuru arazide 2500 dönümü geçemeyeceği esasının benimsenmesi üzerine yapılan 
bu değişikliklere iştirak etmeyeceklerini açıklamıştır. 

Bu nedenle görüşmelerde, Toprak ve Tarım Reformunun ekonomik ve sosyal amacı ile bağlan
tılı olarak, toplam 32 096 643 dönümden ibaret rezerv arazinin kaynaklarından; sadece, bu tasarı 
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hükümleri uyarınca kamulaştırma yoluyla elde edilecek toprak miktarının azalması ve sonucu 
itibariyle toprak dağıtılacak aile sayısının eksilpıesi konusu önem kazanmış ve farklı görüşlerin 
ortaya atılmasına vesile teşkil etmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığının yaptığı tespit ve tahminlere ve bu tasarıda yer alan esaslara göre; 
kamulaştırma yolu ile kazanılması tahmin edilen toplam arazi miktarı 8 313 408 dönümdür. Ve 
bu miktar arazi ile 139 768 çiftçi ailesinin topraklandırılabileceği hesap edilmiştir. 

Diğer taraftan reform tamamlanıncaya kadar toplam 32 096 643 dönüm arazi ile 539 949 çiftçi 
ailesi topraklandırılacak böylece topraklandırılan aile sayısı hiç toprağı olmayan ve yeter topra
ğı bulunmayan 3 489 623 çiftçi ailesinin yüzde 15 sinden ibaret kalacaktır. 

Bu nispet kamulaştırma ile elde edilecek 8 313 408 dönüm arazi ile topraklandırılacak 139 768 
çiftçi ailesi için yüzde 4'e düşmektedir. Diğer bir ifade ile arazilerinin belli tabanlar üzerindeki 
kısmının kamulaştırılması ile büyük toprak sahiplerinden sağlanacak 8 313 408 dönüm arazi ile bu
gün toprağa muhtaç en az 3 489 623 çiftçi ailesinden sadece yüzde 4 ünün topraklandırılabilmesi 
mümkün olabilecektir. 

Köy İşleri Bakanlığının komisyonumuzca modern işletmeler için kabul edilen arazi büyüklük
leri nedeni ile arazi rezervinin azalması ve topraklandırılacak çiftçi ailelerinin eksilmesi konusun
da yapmış olduğu hesap ve tahminler kamulaştırılmaya tabi tutulacak bütün tarım işletmelerinin 
modern tarım işletmeleri sayılacağı varsayımına göre yapılmıştır. 

Bu varsayıma müstenit yapılan hesap ve tahminlere göre kamulaştırma yolu ile elde edilmesi 
tahmin edilen 8 313 408 dönümden ibaret arazi miktarı 5 277 888 dönüme düşecektir. Ve bu mik
tar arazi ile de ancak 88 733 çiftçi ailesinin topraklandırılabilmesi mümkün olabilecektir. 

Oysa ki komisyon metninin 7 nci maddesinde tanımı yapılan modern işletmenin nitelikleri göz
önünde tutulursa bu varsayıma istinaden hesaplama cihetine gidilmesinin hatalı olduğu açıklıkla 
ortaya çıkar. 

Komisyonumuzca tespit olunan şartlara uygun modern işletme sayısının ülkemizde, mevcut top
lam işletmelerin 1/4 ünü teşkil etmesi halinde aynı usulle yapılacak hesaplama ve tahmine göre 
kaybedileceği ifade olunan arazi miktarı 750 000 dönümden ibaret olacaktır. Ve bu miktar ile an
cak 12500 civarında çiftçi ailesinin faydalanması mümkün olabilecektir ki, bu miktar topraklan
dırılma şartlarına haiz en az 3 489 623 çiftçi ailesinin ancak binde 4 üne tekabül etmektedir. Ve 
bu nisbet reform uygulamasının sonunda toprak sahibi olacakları tahmin edilen 539 949 çiftçi aile
si sayısının ancak yüzde 2,5 ğuııu teşkil etmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığı kamulaştırma tavanlarmdaki artışın kamulaştırılacak arazi miktarı ve top
raklandırılacak çiftçi ailesi adedine etkisi başlığı altında ve tasarı esasları gözönünde tutulmak 
suretiyle mukayeseli bir tabloyu komisyonumuzun tetkikine sunmuştur. 

Bu tabloda yapılan hesap ve tahminlerde büyüklüklerine bakılmaksızın Türkiye'deki bütün 
tarım işletmeleri hesaba dahil edilmiş ve dikkati çeken bâzı iller için aynı esaslar içerisinde bilgi 
verilmiştir. 

Modern tarım işletmelerinin kabulü ile arazi rezervinden hâsıl olacak eksilmenin neden ibaret 
olduğunu tesbiti bahis konusu olmasına göre; bütün işletmeleri içerisine alan bir hesaplamanın 
konuyu yeteri kadar aydınlatması mümkün gözükmediğinden komisyonumuz 1970 yılı tarım sayı
mı geçici sonuçlarını esas alarak Köy İşleri Bakanlığının dikkatini çeken Adana, Aydın, Diyar
bakır, Hatay, Konya, Urfa illerinde mevcut 1 000 dönüm ve daha yukarı miktarda toprağa sahip 
işletmelerin Köy İşleri Bakanlığının hesaplama şekline paralel olarak modern tarım işletmesi ta
nımına girdiği varsayımına istinaden bir inceleme yapmış ve sonuçlarını tablolar halinde rapora 
dercetmiştir. 

Komisyonumuzun bu çalışmalarında ancak tasarıya nazaran 1 000 dönüm ve daha yukarı bü
yüklükteki tarım işletmelerinden kamulaştırılacak arazi miktarı ile modern işletme büyüklükleri
nin kabulü ile kamulaştırılacak arazi miktarlarının ve bu miktar arasındaki farkın hesaplanması 
ile yetinilmiş ve toprak dağıtılacak aile sayısının tespiti hususunda bir çalışma yapmamıştır. 
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Ayrıca; tasarıya ekli cetvellerde 291 ilçeye ait olmak üzere bırakılacak ve dağıtılacak toprak 
büyüklükleri tespit edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığınca görülen lüzum üzerine bu 291 ilçeye ait büyüklüklerin tespiti için 
ikinci defa yapılan hesaplama sonunda tasarıya ekli cetvellere nazaran önemli ve sonuca müessir 
farklılıkların ortaya çıktığı anlaşılmış ve bu farklılıklar komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bu ko
nuya ait ayrıntılı bilgi ve tespitler raporun toprak endeksi bölümünde takdim edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu son ve yeni örnek de komisyonumuz görüşlerini teyit eder mahiyettedir. 
Gerçekten; gerek, bırakılacak arazi büyüklüklerine ve gerekse dağıtılacak toprak büyüklükle

rine ait bu önemli farklılıkların kamulaştırma yolu ile elde edilecek arazi rezervi hesap ve tahmin
leri ile toprak dağıtılacak çiftçi ailelerine ait hesap ve tahminlere etkili olamıyacağı düşünüle
mez. 

Komisyonumuzca arazi rezervi açısından toplanan bilgiler bundan ibarettir. 

Tablo 27. Toprak ve Tanm Reformu uygulamacında çiftçilerin topraklandırılması için kullanıla
bilecek arazi (Dekar olarak) 

Arazi Kaynağı 

Kamıılaştırılabilecek arazi 
Hazinenin özel mülkiyetinde olup tahsisi yapılm-amış arazi 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup belirtme veya ıslah su
retiyle gelecek 10 - 15 yul içinde Hazinenin özel mülkiyetine geç
mesi muhtemel arazi 

Toplam 

Alternatif 
A 

8 313 408 
13 783 235 

10 000 000 

32 096 643 

Alternatif 
B 

5 282 337 
13 783 235 

10 000 000 

29 065 572 

Not: 1. Alternatif A) Hükümet tasarısı uygulanırsa 
Alternatif B) Millet Meclisi toprak ve tarım reformu kanunu tasarısını görüşen Geçici 
Komisyonca 7 ve 28 nci maddelerde yapılan değişikliğe ve kamulaştırmaya tabi tutulacak 
bütün işletmeler modem sayılacağı varsayımına göre 

2. Kamulaştırılacak arazi hesapları, 1963-1969 yılları arasında yapılmış bulunan köy envan
ter etüdlerine göre bilgi işlem makinaları ile yapılmıştır. Birden fazla köyde arazisi olan
ların durumlarını ve arazi mülkiyetinde zamanla vukua gelmiş değişiklikleri aksettirmez. 
Örneğin Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre 1000 dekardan büyük olan işletme 
sayısı 1963 yılında 4323 iken bu 1968 yılında 3989 olmuş ve 1970 (Tarım sayımı geçici so
nuçlarına göre) yılında da 2320 olmuştur. İstatistiklere göre zamanla büyük işletmelerin 
sadece sayıca değil alanca da azaldığı görülmektedir. 
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Tablo : 28. Kamulaştırma ftavanlaırmdaki artışın kamula§tırılacak 

Tasarıdaki kamulaştırma 
ı e r ı 

Adana 
İli 
Aydın 
İli 
Diyarbakır 
İli 
Hatay 
İli 
Konya 
İli 
Urfa 
İli 
Türkiye'de bütün 
İller 

Konusu 

Kam. Ar. Mik. Dek. 
Top. Ç. Aile. Ad. 
Kam. Ar. Mifk. Dek. 
Top.-Ç. Aile. Ad. 
Kam. Ar. Mik. Dek. 
Top. Ç. Aile. Ad. 
Kam. Ar. Mik. Dek. 
Top. Ç. Aile. Ad. 
Kam. Ar. Mik. Dek. 
Top. Ç. Aile. Ad. 
Kam. Ar. Mik. Dek. 
Top. Ç. Aile. Ad. 
Kam. Ar. Miik. Dek. 
Top. Ç. Aile. Ad. 

% 0 

827 436 
10 349 
64 892 

559 
2 158 905 

15 758 
169 698 

1 502 
104 981 

567 
2 278 207 

19 640 
8 313 408 

139 768 

% 25 

725 598 
9 070 

55 906 
482 

1 997 561 
14 581 

143 629 
1 271 

86 462 
467 

2 000 358 
17 244 

7 292 568 
122 723 

% 50 

644 079 
8 051 

48 530 
418 

1 856 448 
13 551 

123 398 
1 092 

74 594 
403 

1 762 727 
15 196 

6 471 858 
108 793 

Kaynak : Köy İşleri Bakanlığı 
Not : 1. Kamulaştırılan arazi miktarı Dek = kamulaştırlacak arazi miktarı, Dekar 

2. Top. Ç. ailesi adedi = Topraklandırılacak çiftçi ailesi adedi 
3. Topraklandırılacak çiftçi ailelerinin yarısı topraksız, yarısı da az topraklı olursa 

ortalama dağıtım normları : 
Adana= 80; Aydın= 116; Diyarbakır= 137; Hatay= 113; Konya= 185; Urfa= 116; 
Türkiye= 59.48 Dekar. 

Millet Meclisi (& Sayısı : 869) 
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arasi miktarı va topraiküiandınlacaik çiftçi ailesi aldedta leitkisi 

Sn. Ertem'in 
önergesi 

tavaıılarmdaki artış 3 Ts. 1 500 3 Ts. 1 000 3 Ts. 2,5 Ts. 
% 75 % 100 2. Tk. 2 50O 2 Tk. 2 000 1.5 T. 1,5 Tk. 

577 377 525 923 502 612 502 816 004 710 614 808 
7 217 6 574 6 284 6 285 7 550 7 685 

43 182 38 756 37 985 38 972 47 235 47 578 
372 334 328 336 407 410 

727 423 1 613 386 1 606 074 1 681 105 1 844 489 1 847 922 
12 509 11 777 11 723 12 271 13 463 13 488 

105 927 90 942 88 925 88 956 99 931 100 648 
937 805 787 787 884 891 

66 724 60 732 64 326 76 080 71 40O 71967 
361 328 348 411 386 ' 389 

561 938 1 393 320 1 388 914 1 515 811 1 755 400 1 757 432 
13 465 12 011 11 973 13 067 15 133 15 150 

791 254 5 223 277 5 277 888 5 653 062 6 364 083 6 391 456 
97 364 87 816 88 733 95 041 106 995 107 456 
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KONYA 42 
Menkez 
Akşehir 
Gî&ıanboyld 
Omura 
Ereğli 
Kadınhanı 
Karaman 
Karapınar 
Kulu 
Sarayönü 
Yunak 

İşletme 
sayısı 

( i ) 

• 7 

6 
24 

2 
9 
4 
4 
1 
4 
2 

41 

Tıaisanda-
M ıkaımu-
laştırana 
tavanı 

(Kuru) ; 

(Dekar) 
(2)-

1 510 
1 030 
1 370 
1 660 
1 660 
1 250 
1 510 
1 660 
1 370 
1 510 
1 250 

Saüüibolunaaı 
araza 

(Dekar) 

(3) 

9 726 
21 210 
36 152 

3 594 
• 13 573 

17 920 
9 989 
1 250 
9 330 

18 650 
76 319 

Bırakılacak 
araza 

1 X 2 = 4 
(Dekar) 

(4) 

10 570 
6 180 

32 880 
3 320 

14 940 
5 000 
6 040 
1 660 
5 480 
3 020 

51 250 

Kamulıaştı-
rıLacak ara
zi 3—4=5 
(Dekar) 

(5) 

— 
15 030 

3 272 
274 
— 

12 920 
3 949 

— 
3 850 

15 630 
25 069 

Tüm âşbet-
liıeLertin ınıo-
dern 
yımı 

varaa-
kaldn-

de (tavan 
(Dekar) 

06) 

2 500 
2 060 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 

Sahoıbo 
nan a 
(Deka 

(7 

9 
21 
36 

3 
13 
17 

9 
1 
9 

18 
76 

co 
co 

ToTOİaan 

UBFA 63 
Marıkez 
Akçakale 
Bireeıük 
Bosova 
Hlkan 
Siverek 
Siirüç. 
Yiransehir 

104 217 713 140 340 79 994 217 

Toplamı 

6 
84 
16 
31 
38 
59 
21 
36 

291 

1 030 
1 030' 
1 030 
1 130 
1 130 
1 250 
1 030 
1 130 

56 690 
313 252 

53 925 
83 850 

158 470 
384 255 
48 200 

223 660 

1 322 302 

6 180 
86 520 
16 480 
35 030 
42 940 
73 750 
21 630 
40 680 

323 210 

50 510 
226 732 

37 445 
48 820 

115 530 
310 505 
26 570 

182 980 

099 092 

2 060 
2 060 
2 060 
2 260 
2 260 
2 500 
2 060 
2 260 

56 
oJo 
53 
83 

158 
384 
48 

223 

1 322 



— 241 — 

Toprak ve tanını .reformlarında; toprak sahiplerine bırakılacak veya hiç, toprağı olmayan çift
çi aileleri ile yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerine dağıtılacak arazi miktarlarının tespitimde: 
ekonomik ve bilimsel verilerden faydalanılacağı ve her husustan önce o ülkenin olanakları ye özel
liklerinin gözönünde tutulacağı tabiidir. 

Ancak; ıbugüne kadar, arazi sahibime bırakılacak arazi hüylUdüklerinin tespiti ve dağıtılacak 
toprak 'büyüklüklerinin belirtilmesi ile ilgili olarak; toprak ve tarım reformu yapan her ülke için 
•geçerli olabilecek ve üzerinde herkesin ittifak edeceği ilmî bir kıstas bulunamamıştır. 

İktisat uzmanları ve bilim adamları bu büyüklüklerin tespit ve takdiri hususunun tamamen si
yasî bir karar üniteliğimde olduğunu ittâfaken belirtmektedirler. 

Şüphesiz bu görüş ve tavsif; ülkemiz bakımından da aynı değerde geçerlidir. 

Bu şartlar altında komisyonumuz ülkemiz için ryfoi'm uygulamasında, sahibinle bırakılacak top
rak büyüklükleri ile hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı. bulunmayan çiftçi ailelerine dağıtıla
cak toprak büyüklüklerinin takdir ve hesaplanma iimda, tasarıda, yer alam ve yetkili uzman ve 'tek
nisyenler tarafından en ilmî ve objektif esaslara ıgıöre tespit edilmiş bulunduğu ifade olunan kıstas
lar ile tespit usullerini benimsemiş ve ancak; verimlilik ilkesinin gerçekleştirilmiesi ve üretimin ar
tırılması yönünden komisyonumuz metnine üâvesi zonınlu görülen modem tarım işletmelerine ait 
büyüklüklerin tespiti sırasında, karşılaştığı iki alternatif den birini tercih ve takdir etmek duru
munda kalmıştır. 

Gerçekten; böyle bir durumda, ya ; meydana gelecek verim düşüklüklerimin ortaya çıkaracağı 
önemli ve hayatî sorumları 'bir tarafa iterek memleket tarımına ve tarımsal üretimin artmasına 
önemli katkılarda bulunacağı bilimsel bir şekilde tespit edilmiş bulunan modern tarım işletmeleri 
türüne yer vermneımek, ve bu suretle; bu bölümde yukarda yapılan tahlil ve hesaplama sonuçlam-
na g>öre binde dört nispetimde daha fazla çiftçi aileninim topraklamdırilmasTnı sağlamak, 

Veya; ülkemiz, halkımız ve millî güvenliğimiz içim; son derecede önemli olan tarımsal üretimin 
düşmesi, artan nüfus ve gelişme şartlarına uygun o¥.r.<ak yeter 'miktarda gıda maddesi temim edile
memesi ^e halkın gereği gibi beslenememesi gibi durumlarla knrşı'laşilmamas' ve Anayasamazm 52 
•nci maddesîınde Devlete verilmiş, halkın gereği giıbi beslenmesi, tarımsal üretimin toplumum yara
rına uygun ol arak artırılması görevini; Devlet tarafından yerine getirilebilm esini temimen yeterli 
ortam yaratılmasını sağlamak ımaksadıyle biride dört nispetinde daha az çiftçi ailesinin topraklan
dırılması esasiormdan birisinin tercih edilmesi gerekmektedir. 

Komisyonumuz, Anayasamızda yer alan âmir 'hıükümler ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen ilkeler ile ülkemiz santiarı ve öze iliklerimi gıözfömimde tutmak ve başka memleketler
de uygulanmış 'oDan toprak ve tarım reformu tec nilbeleri ile bilimsel verilerden yararlanmak sure
tiyle modern tarım ikiletmeleri kavram ve tanımııa komisyon metninde yer vermiş ve bu tür işlet
melere ait büyüklüklerin tespitinde; verimlilik ile toprak dağıtımı ilkeleri arasında âdil ve den-
g.ctM hir bağlantı kurarak; modern tarımın gerektirdiği asgarî toprak büyüklüklerinle ait ölçüler 
içerisinde modern tarım işiletmıelerinin sahibola^ağı toprak büyüklükle.rini tespit ve takdir etmiş 
ve böylece-yurdumuz için faydalı olacağı sonucuna vardığı ikinci alternatifi benimsemiştir. 

Toprak ve Tarım Reformunun malî portesi : 
Toprak ve Tarım Reformunun maliyeti hakkımla çelişik bilgi, ve rakamlar verilmiştir. 
Komisyonumuz bu beyanlar üzlerinde durmamış ve Meclis kararı haline inkilâbetmesi nedeniy

le Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen miktarları ve esasları beş yıllık bir dönem için 
resmî bir belge olarak kafbul etmiştir. 

Mille* Meclisi (S. Sayısı : 869) 
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Üçüncü Beş Yıllık Kaılkınma Plânımın Toprak ve Tanın Reformu ile ilgili bölümlünde reformun 
üçüncü pılân dönemi finansman gereği 9 9013 405,00 TL. olarak verilmiştir. Bu finansman ihtiyacımı 
yatırımlar ve krediler itibariyle dağılımı ıaşağıdvrki taiblıodadır. 

TaMo 30 : *Ü. B. Y. P. Dömemüaııdie Toprak ve Tıarum Reformu Yatınım ve Kriedıiler Hedefi 

'(Bin TL.) 

1. — Yatırımlar 3 T9'3 4015 
Kamulaştırma 
Tapu - Kadastro 
Toprak ve ıSu kaynaklarımın geliştirilmiş. 
Mera iyileştirilmesi 
Tarımsal yerleşim iskâm 
Yol - Su - Elektrik 

Tanımsal yayını 
Eğitim sağlık 

0. —Krediler. 6 200 000 (a) 
Kooperatiflere tesis ve işletme 
Yıllık işletme 
Donatım 
Yapı - tesis 

Toplam 9 093 4Ö5 (b) 

_ _ y 
(a) Ziraat Bankası kaynaklarından ayrılacaklar 
(b) Personel masrafları dahil değildir. 

Toprak endeksi çalışmaları : 
Bitkilerin gelişmesi ve verimi gemdş Ölçüde top ••ağın profili özelliklerine, topnak katlarının kim

yasal oluşumuna ve arazi yüzeyinin topografyasına (bağlıdır. 
Araziler sulamaya «İverişliMk, tanımda kullan ma kabiliyeti, arazi kıymet takdiri, vergileıme, ot

latma kapasitelerimin tespiti ve (benzeri amaçlarla .sınıflandınllmaktadır. 
Arazi sınıflarımın iklim ile ilişkisi : 
Arazi sınıflannın eşdeğerlik katsayıları üze inde toprak bilginlerinin yeknesak bir görüşe sa-

h'übolmayışları ve anazi sımnıfı sayılarının azlığı medeniyle birbirini takibedem iki sınıf arazi arasın
da kalan arazi parçalanılın durumlannm vuzuîha kavuşturulamaıması hususları, klâsik arazi sınıf -
landırmıa metotlarının aksayan yönleri olarak kabul ©dilmektedir. 

(Sınıflandırma yapılacak olanlar, 'önce iklim bölgelerine aynin*. D alı a sonra iklimi bölgeleri
min eşdeğerlik katsayıları tespit edilir. Toprak ve Taıım Reformu Kanunu tasansında da bu yol 
önerilmiştir, önce Türkiye'nin bütün ilçeleri ta.tuns&l üretime etkisi bakımından önemli olan ik
lim faktörlerine göre <graplara ayrılmış ve grupların İbiııbirinia eşdeğerlik katsayılıan bilimsel yol
lardan tespit edilerek kanun tasarısındaki Taıblo 1, 2, 3 ve 4 mazırlanmıştn*. 

Aynı iklimi bölgesi içindeki atfazi smıf'lanmım .eşdoğerlik katsayılara ve sınıf sayısının azlığından 
doğam sorumlar ise 50 yıla yaikm bir 'zamandır ıtop ığı derecelendirme öğretim ve araştırmalarda 
çalışan, Kaliforniya Üniversitesi profesörierindem R. Earl Sttorie tarafından geliştirilen. toprak en
deksi sistemiyle giderilmiştir. 
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Bu sisteme göre toprakları endeks bakımudan puanlandırmada aşağıda sıralanan dört fak
tör ıgruibunun nazarı itibara alınması gereklidir. 

A)' Toprak profil karakteri 
B ) /Toprak bünyesi 
C) Arazinin meyli 
X)' Diğer tadil edici faktörler (tuzluluk, alkalilik, asittik, erozyon, verimlilik seviyesi, nıikro-

relief) 
Arazi etütleri ile bu dört faktörün her birinin puanı Prof. Earl Storie taraflından tespit, edilmiş 

olan kriter cetvellerine göre bulunmakta ve dört faktörün puanlarınım çarpımıyle de endeksi ekle 
edilmektedir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısında aynı iklim, bölgesindeki arazilerin derecelendi
rilmesinde yukarda belirtilen nedenlerle toprak endeksi sistemi benimsenimiş ve toprak endeksleri 
5'er puanlık dilimlere ayrılarak, toprak endeksi 50 olan bir araziye nazaran her dilimin eşdeğerlik 
katsayısı tasarıya eklenen Tablo 5'ele gösterilmiştii'. 

Komisyonumuz yukarıda açıklanan endeks esaslarını, kullanılan formül ve katsayıları be
nimsemiş, ve bu tanımlara ve uygulama esâslarına göre hesaplayarak tasarıya eklenmiş bulunan 
1, 2, 3 ve 4 numaralı tablolarda yazılı toplam olarak 291 ilçeye ait arazi büyüklüklerini kabul et
miştir. 

Komisyonumuzca tasarının bırakılacak toprak ımiktarı başlığını taşıyan 28 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında yazılı (tablo 1 ve 2'de bulunmayan ilçelerin hangi kategoriye gireceği yönet
melikte belirtilecek esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir) şek
lindeki hükmün gerek bir çiftçi ailesine bırakılacak toprak miktarı ve gerekse dağıtımda verile
cek toprak .miktarlarına ait büyüklüklerin aleniyete kavuşmasında ve hesabı yapılan diğer ilçeler
de olduğu gibi büyüklüklerin bilinmesinde fayda mülâhaza edildiğinden; tasarının hazırlanması 
sırasında henüz hesapları yapılmamış bulunan bakiye ilçeler ait hesapların da aynı esaslar dâ
hilinde yapılması hususu Köy İşleri Bakanlığından talebolunmuş ve bakiye (328) adet ilçe için 
Köy İşleri Bakanlığınca aynı esas ve usullere istinaden hazırlanmış arazi büyüklükleri de kabul 
edilerek listelerin tanzim şekline göre evvelce tespit ve komisyonumuzca kabul edilmiş 219 ilçeye 
ilâve olunarak eksiklikler tamamlanmıştır. 

Ancak komisyonumuz çalışmaları sırasında hesapların yapılması öngörülen bakiye (328) il
çeye ait çalışmalar yanında Köy İşleri Bakanlığının evvelce hesaplarını yapıp tablolara eklediği 
291 ilçeye ait hesaplamaların Bakanlıkça yeniden gözden geçirildiği görülmüş ve yapılan inceleme 
sonunda Bakanlıkça yapılan yeni hesaplamalara, göre tespit edilen arazi büyüklükleriyle evvelce 
tespit edilen ve tasarıya eklenen cetvellerdeki arazi büyüklükleri arasında önemli ciddî ve dü
şündürücü farklılıkların ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzca iki- ayrı liste üzerinde aynı bakanlıkça tespit edilen büyüklükler açısından 
yapılan incelemelerden, 

a) Bir çiftçi ailesine bırakılacak sulu arazi miktarı başlığını taşıyan 1 numaralı tabloda 
105, 

b) Bir çiftçi ailesine bırakılacak kuru arazi miktarı başlığını taşıyan 2 numaralı tabloda 
104, 

• e) Beş nüfuslu aileye verilebilecek sulu arazi miktarı başlığını taşıyan 3 numaralı tabloda 
105, 

d) Beş nüfuslu aileye verilecek kuru arazi miktarı başlığım taşıyan 4 numaralı tabloda 111 
ilçeye aidokııafk üzere farklı büyüklüklerin tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu ilçelere ait farklılıkları 
gösteren tablolar eklidir. 
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Tablo. : 1 
Bırajküacaik ısulu arazi miktarı (Dönüm) 

Kanun Form 

Adıyaman (ımerkez) 
Ayvalık 
Edremit 
Maraş (merkez) 
Salihli 
Siverek 
Tavas 
Bergama 
Palu 
Amasya (merkez) 
Bandırma 
Bayramiç 
Geyve 
tmroz (Gökçeada) 
Keban 
Silvan 
Abana 
Afşin 
Akçakoca 
Babaeski 
Bafra 
Beypazarı 
Bucak 
Çarşamba 
Dursunbey 
Ereğli (Zonguldak) 
Ezine 
G-elibolu 
Gemlik 
Gördes 
Gönen 
Güney 
Ordu (merkez) 
Pazarcık 
Sapanca 
Sarıyer 
Susurluk 
Aksaray (Niğde) 
Bartın 
Beyşehir 
Erbaa 
Hendek 
İskilip 
ivrindi 
Keşan 

330 
330, 
330 
330 
360 
360 
360 
395 
395 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
520 
520 
520 
520 
520 
520 
520 
520 

360 
430 
475 
395 
330 
395 
690 
330 
475 
395 
475 
475 
475 
475 
395 
395 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
430 
570 
430 
520 
430 

Yok 
430' 
570 
430 
690 
475 
475 
570 
430 
475 

Tablo : 1 
Bırakılacak ısuîu arazi miktarı (Dönüm) 

Kanun Form 
4 

Maçka 
Maden 
Pınarhisar 
Saray 
Seydişehir 
Tokat (merkez) 
Vezirköprü 
Avanos 
Demirci 
Hakkâri (merkez) 
Kula 
Solhan 
Şarkikaraağaç 
Tefenni 
Tosya 
Zile 
Ereğli (Konya) 
Ermenek 
Elbistan 
Cihanbeyli 
Divriği 
Doğanşehir 
Sivrihisar 
Şırnak 
Aıltuntaş 
Çelikhan 
Çubuk 
Göksün 
NaıMıhan 
Nevşehir (merkez) 
UHıkış.la 
Ahlat 
Bitlis (merkez) 
Bozöyük 
Çrtkovek 
Gümüşhacıköy 
Göynük 
Malazgirt 
Mecitözü 
Mengen 
Şarkışla 
Şebinkarahisar 
Suşehri 
Devrekani 
Erciş 

520 
520 
520 
520 
520 
520 
520 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
63tf 
630 
690 
690 
690 
690 
690 
690 
690 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
830 
830 

475 
430 
475 
475 
690 
430 
475 
520 
520 
910 
520 
630 
520 
690 
760 
690 
570 
830 
520 
570 
69Ö 
570 
690 
520 
570 
630 
570 
520 
570 
830 

1 00O 
1 000 

475 
570 
520 
520 
69Ö 
830 
520 
690 

1 O0O 
1 000 

520 
760 

1 OOO 
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Bırakılacalk sulu 

Hınıs 
Pötürge 
Pülümür 
Sarız 
Tercan 
Yüksekova 
Bayburt 
Artova 
Aşkale 
Çerkeş 
Hozat 
tspir 
Kangal 
Refahiye 
Yıldızeli 

TaJblo : 2 
BısrafafllaJcaAd koni/ arasâl miktarı (dönüm) 

Kanını Form 

Giresun (merkez) 
Kozan 
Kadirli ; 

Samandağ] 
Manavgat 
Akçakoca 
Çine 
Ereğli (Zonguldak) 
Finike 
Ordu (merkez) 
Tarsus 
Abana 
Sakarya (merkez) 
Edremit 
Hendek 
Hopa 
İkizdere 
Söke 
Ayvalık 
Çarşamba 
Dikili 
tmroz 
Nusaybin 
Sinop (merkez) 
Tavas 
Babaeski 

520 
520 
580 
580 
640 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
770 
770 
770 
770 
770 
770 
770 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
850 
940 

475 
580 
520 
520 
580 
640 
850 
640 
640 
640 
770 
700 
850 

1 130 
700 
475 
520 
700 

1 250 
770 
940 

1 030 
940 
770 

1 510 
850 

: 1 
i miktarı (Dönüm) 

Kanun Form 

830 
830 
830 
830 
830 
830 
910 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

910 
690 
690 
690 
690 

1 000 
1 000 

760 
910 
690 
830 
520 
910 
630 
910 

TaM> : 2 
BıraküacaM kurul araaiı miktar* (dönıütm) 

Kanun Form 

Bafra 
Çanakkale (merkez) 
Maraş (merkez) 
Niksar 
Salihli 
Sarıyer 
Siirt (merkez) 
Urfa (merkez) 
Amasya (merkez) 
Ardahan 
Bergama 
Göle 
Keşan 
Mut 
Palu 
Viranşehir 
Birecik 
Çermik 
Dursunbey 
Erbaa 
Gölköy 
Güney 
İnegöl 
İskilip 
İvrindi 

940 
940 
940 
940 
940 
940 
940 
940 

1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 130 
1 130 
1 130 
1 130 
1 130 
1 130 
1 130 
1 130 
1 130 

770 
1 030 
1 250 
1 030 

850 
Yok 

1 030 
1 030 

940 
1 370 

770 
1 130 

940 
940 

1 250 
1 130 
1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 030 
1 370 
1 030 
1 250 
1 030 
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Taibîd : 
BıraikılaJcaP^ tauf arazdı 

Keban 
Osmancık 
Siverek 
Tosya 
Beypazarı 
Ililvan 
Maden 
Pazarcık 
Seydişehir 
Şarkikaraağaç 
Tefenni 
Tokat (merkez) 
Zile 
Afşin 
Aksaray 
Beyşehir 
Çiçekdağı 
Alturitaş '.' 
Çubuk 
Kars (merkez) 
Nallıhan ' 
Arpaçay 
Bozüyük 
Cihanbeyli 
Develi 
Ermenek 
Gümüşhacıköy 

2 
mMaii (ıdönüm) 

Kanuni 

1130 
1 130 
1 130 
1 130 
1 250 
1 250 
1 25Ö 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 370 
1 370 
1 370 
1 37Ö 
1510 
1 510 
1 510 
1 510 
1 660 
1 660 
1 660 
1 660 
1 660 
1 660 

Form 

1 030 
1 030 
1 250 
1 510 
1 130 
1 130 
1 130> 
1 510 
1 660 
1 130 
1 660 
1 030 
1 660 
1 250 
1 510 
1 660 
1 250 
1 250 
1 250 

940 
1 250 
1 510 
1 250 
1 370 
1 830 
2 000 
1 130 

1 Tablo Î 2 
Bırakılacak feuırut arazi miktaroî (dönüm) 

Hakkâri (merkez) 
Mecitözü 
Nevşehir (.merkez) 
Şarkışla 
Şebinkarahisar 
Bayburt 
Çekerek 
Çelikhan 
Çerkeş 
Elbistan 
Göksu 
Hınıs 
Koyulhisar 
Suşehri 
Ulukışla 
Akdağmadeni 
Artova • 
Bitlis (merkez) 
ispir 

i PÖtürge 
Pülümür 
Eef ahiye 

[ Sarıkamış 
Sarız 

I Şınıaık 
Tercan 

Kanun 

1 660 
1 660 
1 660 
1 660 
1 660 
1 830 
1 830 
1 830 
1 830 
1 830 
1 830 
1 830 

. 1 830 
1 830 
1 8301 
2 000 . 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 OOO 
2 000 
2 000' 
2 000 

Form 

2 00 
1 130 
2 OOO 
2 OOO 
2 000 
2 00O 
1 250 
1 660 
1 510 
1 510 
1 370 
2 000 
1 660 
1 130 
2 000 
1 830 
1 660 
1 130 
1 030 
1 830 
1 660 
1 370 
1 660 
1 660 
1 ,250 
1 510 

Tablo : 3 
Dağıtılacak: sulu arazi maktan (Dönüm) 

Kanun Foran 

Adıyaman (Merkez) 
Ayvalık 
Edremit 
Maraş (Merkez) 
Salihli 
Siverek 
Tavas 
Bergama 
Palu 
Amasya (Merkez) 
Bandırma 
Bayramiç 
İmroz 

35 
35 
35 
35 
38 
38 
38 
42 
42 
46 
46 
46 
46 

38 
46 
51 
42 
35 
42 
74 
35 
51 
42 
51 
51 
51 

Tablcf : 3 
Dağıtılacak! sulu arazi! mükifcam (Döntivn) 

Kanun Form 

Geyve 
Keban 
Silvan 
Abana 
Afşin 
Akçakoca 
Babaeski 
Beypazarı 
Bafra 
Bucak 
Çarşamba 
Dursunbey 
Ereğli (Zonguldak) 

46 
46 
46 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

51 
42 
42 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 247 — 

Tablo i 3 
DaŞıtılacak; sulu arazi miktarı (Dönüm) 

Kanun Form 

Ezine 
Gelibolu 
Gördes 
Gönen 
Gemlik 
Güney 
Ordu (Merkez 
Pazarcık 
Sapanea 
Sarıyer 
Susurluk' 
Aksaray (Niğde) 
Bartın 
Beyşehir 
Erbaa 
Hendek 
İskilip 
İvrindi 
Keşan 
Maçka 
Maden 
Pmarhisar 
Saray 
iSeydişehir 
Tokat (Merkez) 
Vezirköprü 
Avanos 
Demirci 
Hakkâri (Merkez) 
Kuıla 
Solhan 
Şarkikaraağaç 
Tefenni 
Tosya 
Zile 
Ereğli (Konya) 
Ermenek 
Cihanbeyli 
Divriği 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
67 
67 
67 
67 

46 
46 
46 
46 
46 
61 
46 
56 
46 

Yok 
46 
61 
46 
74 
51 
51 
61 
46 
51 
51 
46 
51 
51 
74 
46 
51 
56 
56 
97 
56 
67 
56 
74 
81 
74 
61 
89 
61 
74 

Millet Meelisî 

Tablo : 3 , 
Dağıtılacak Sulü arazi miktar* (Dönüm) 

Kanun Form 

Doğanşehir 
Elbistan 
Sivrihisar 
Şırnak 
Altuntaş 
Çelikhan 
Çubuk 
Göksün 
Nallıhan 
Nevşehir (merkez) 
Ulukışla 
Ahlat 
Bitlis (merkez) 
Bozöyük 
Çekerek 
Gümüşhacıköy 
Göynük 
Malazgirt 
Mecitözü 
Mengen 
Şarkışla 
Şebinkarahisar 
Suşehri 
Devrekani 
Erciş 
Hınıs 
Pülümür 
Pötürge 
Sarız 
Tercan 
Yüksekova 
Bayburt 
Artova 
Aşkale 
Çerkeş 
Hozat 
İspir 
Kangal 
Refahiye 
Yıldızeli 

67 
67 
67 
67 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
97 

106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 

61 
56 
74 
56 
61 
67 
61 
56 
61 
89 

106 
106 
51 
81 
56 
56 
74 
89 
56 
74 

106 
106 

56 
81 

106 
97 
74 
74 
74 
74 

106 
106 

81 
97 
74 
89 
56 
97 
67 
97 
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Tablo : 4 
Üağutılacafei löuru/ aıraail nıiiflctıgurKl (diöıDüım) 

Kanun Form 

Arhavi 
Cide 
Görele 
Of 
Rize (merkez) 
Sürmene 
Tirebolu 
Giresun (merkez) 
Kozan 
Kadirli 
Samandağı 
Manavgat 
Akçakoca 
Çine 
Ereğli (Zonguldak) 
Finike 
Ordu (merkez) 
Tarsus 
Abana 
Sakarya (merkez) 
Edremit 
Hendek 
Hopa 
îkizdere 
Söke 
Ayvalık 
Çarşamba 
Dikili 
İmroz 
Nusaybin 
Sinop (merkez) 
Tavas 
Babaeski 
Bafra 
Çanakkale (merkez) 
Maraş (merkez) 
Niksar 
Salihli 
Keban 
Osmancık 
Siverek 
Tosya 
Beypazarı 
Hilvan 
Maden 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
87 
87 
96 
96 

106 
116 
116 
116 
116 
116 
116 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
156 
156 
156 
156 
156 
156 
189 
189 
189 
189 
208 
208 
208 

79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
96 
87 
87 
96 

106 
141 
106 
106 
106 
128 
116 
141 
189 
116 
79 
87 

116 
208 
128 
156 
172 
156 
128 
253 
141 
128 
172 
208 
172 
141 
172 
172 
208 
253 
189 
189 
189 

TaMo : 4 
DağutılaeaJk! kuru; aıra/zÜ mıifctaır!], (danıikn) 

Kanım Form 

Pazarcık 
Seydişehir 
Şarkikaraağaç 
Tefenni 
Tokat (merkez) 
Zile 
Afşin 
Aksaray 
Beyşehir 
Çiçekdağı 
Altuntaş 
Çubuk 
Sarıyer 
Siirt (merkez) 
Urfa (merkez) 
Amasya (merkez) 
Ardahan 
Bergama 
Göle 
Keşan 
Mut 
Palu 
Viranşehir 
Birecik 
Çermik 
Dursunhey 
Erbaa 
Güney 
Gölköy 
İnegöl 
İskilip 
ivrindi 
Kars (merkez) 
Nallıhan 
Arpaçay 
Bözöyük.. 
Cihanbey] i 
Develi 
Ermenek 
Gümüşhacıköy 
Hakkâri (merkez) 
Mecitözü 
Nevşehir (merkez) 
Şarkışla 
Şebinkarahisar 

208 
208 
208 
2108 
208 
208 
229 
229 
229 
229 
253 
253 
156 
156 
156 
172 
172 
172 
172 
172 
172 
172 
172 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
253 
253 
278 
278 

'278 
278 
278 

• 278 
278 
278 
278 
278 
278 

253 
278 
189 
278 
172 
278 
208 
253 
278 
208 
208 
208 

Yok 
172 
3 72 
156 
229 
128 
189 
156 
156 
208 
189 
172 
172 
172 
,172 
208 
172 
0.72 
208 
172 
156 
208 
253 
208 
229 
306 
337 
189 
337 
.189 
337 
337 
337 
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TaJblö i 4 
Dağıtılacak! kurul arazi ıraîikıtari (döınüm) 

Kanun Form 

Bayburt 
Çekerek 
Çelilkhan 
Çerkeş 
Elbistan 
Göksün 
Hınıs 
Koyunhisar 
Suşehri 

Ulukışla 

306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 

337 
208 
278 
263 
253 
229 
337 
278 
189 
337 

Tablo :. 4 
Dagıtılacakl kuru/ arazi mükıtari (dönlüm) 

Kanım Form 

Akdağmadeni 
Artova 
Bitlis (merkez) 
îspir 
Pötürge 
Pülümür 
Refahiye 
Sarıkamış 
S arız 
Şırnak 
Tercan 

337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 

306 
278 
189 
172 
306 
278 
229 
278 
278 
208 
253 

Komisyonumuz bu farklı sonulların ne şekilde meydana geldiği hususunu araştırmış ve ilgi
liler bu farklılıkları aynen (Kanun tasarısına giren listeler eldeki mevcut meteorolojik veriler 
ve isteğe göre 231 merkezde hesaplanmıştı. Bu hesaplamada bir il veya ilçe bir tek bö'lg-edc ele 
alınmış ve meteorolojik değerler buna göre hesaplanmıştır. Sonradan meteorolojik verilerin 
bütün ilçeler için istenmesi sonucu çalışma genişletilmiş, örneğin bir ilçeyi üç iklim bölgesinde 
birden düşünmek gerektiği ortaya çıkmıştır. Arada görülen farklar bu uygulamalardan doğmuş
tur. Örneğin Denizli - Tavas ilk çalışmalarda sadece Akdeniz bölgesine göre hesaplanmıştır. Son
radan İç Anadolu bölgesi özelliği de taşıdığı göz'müne alınarak hesaplar bu iki bölgeye göre ya
pılmıştır.) şeklindeki bilgileri vermek suretiyle açıklığa kavuşturmak istemişlerdir. 

Tasarıda yer alan toprak endeksi tarım esaslarının komisyonumuzca da aynen kabul edil
miş olmasına göre, işin bu safhasında konu tamamıyl© teknik ve bilimsel bir hesaplama işle
minin tahakkuk ettirilmesinden ibarettir. Bu görev bütünüyle görevli Devlet kuruluşlarına ait
tir. Görevli kuruluşların bu hesapları tasarıda yer alan esaslara göre bir Devlet kuruluşu ol
ma ciddiyeti içerisinde ve güven sağlayacak bir tarzda doğru olarak yapmaları tabiidir. 

Komisyonumuz bu farklılıkların özet olarak zaman yetersizliği, veri noksanlıkları, ve geniş 
bölgeler yerine ilçelere hasrcn bu hesaplamaları n yapılması zorunluluğu ile karşılaşılması gibi 
sebeplerden neşet ettiği sonucuna varmıştır. Komisyon Başkanlığınca hazırlanan Komisyon ra
porunun gözden geçirilmesi ve yapılan redaksiyonların incelenmesi amacıyle 29 . 3 . 1973 Per-
şembe günü Komisyonumuz toplanmış vo Komisyon metninin tümüne şamil redaksiyonları uy
gun görerek kabul ettikten sonra tekriri müzakere yoldyle Komisyon metninde yer alan 
19/e. 72, ve 184 ncü maddeler ile tasarı metnine bağlı 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde yazılı 
arazi büyüklüklerinin ikinci defa tespiti sonunda farklılıklar meydana gelen konuları görüş
müş ve yapılan müzakereler sonunda Komisyon Başkanlığınca Komisyon metninde yer alan 
19/c, 72 ve 184 ncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklif ve gerekçeleri kabul olunarak 
Komisyon metnine ilâve edilmiş ve Hükümet yetkilileri ikinci defa yapılmış bulunan arazi bü
yüklüklerine ait tespitlerin doğru olduğunu teyidetmeleri üzerine konunun tamamıyle teknik 
ve bilimsel bir hesaplama işleminin tahakkuk ettirilmesinden ibaret olduğu ve bu görevin bü
tünüyle Devlet kuruluşlarına ait bulunduğu ve görevli Devlet kuruluşlarının bu hesapLarı ta
sarıda yer alan esaslara göre bir Devlet kuruluşu olma ciddiyeti içerisinde yapmış oldukla
rını Hükümet üyeleri aracılığı ile bildirmeleri nedeniyle Komisyonumuz metnine bağlı 1, 2, 3 ve 
4 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması Komisyonumuzca kararlaştırılan ve Hükümetçe takdim 
edilen ikinci hesaplamaya müstenit cetveller Komisyon metnine eklenmiştir. 
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Türk hayvaacılgının durumu : 
Ekonominin gelişmesine paralel olarak, tarımda öngörülen yapı değişikliği, tarımsal üre

tim ilcinde hayvancılığın payının artması şeklinde olmalıdır. Bugün, hayvan ürünleri tale
binin karşılanmasında zaman zaman darboğazlarla karşı karşıya kalınmakla beraber kay
naklar yönünden ülkede büyük bir potansiyelin mevcudolduğu bilinmektedir. 

İlkel şekilde yürütülen hayvancılığın son on yılda yeni bir anlayışla ülke şartlarına göre dü
zenlenmesine çalışılmıştır. Buna göre, mera durumu elverişli olan yerlerde meraya dayanan; 
tarla ziraati hâkim bulunan ve pazar durumu elverişli olan yerlerde ise, yan üretimi ile 
bağlantısı kurulan yoğun hayvancılığın gelişti rilmesi yoluna gidilmiştir. 

Anca'k yurdumuzda büyük ihtilâflar konusu olan mera, yaylak ve kışlakların hukukî bir 
düzene sokulmamış ve bakım ve ıslahının gerektiği şekilde yapılmamış olması Türk hayvan
cığının geliştirilmesini önemli ölçüde önlemiştir. 

Plânlı dönemde mera açımının durdurulması, meraların üzerindeki baskının azaltılması ve 
iyileştirilmesinin hızlandırılması öngörülmüştür. Ancak 1971 yılı hariç hızı yavaşlatmakla 
birlikte, mera açımı plânlı dönemde de devam etmiş, iyileştirme çalışmaları ise plân hedefi
nin oldukça altında gerçekleşebilmiştir. 

Mevzuat yetersizliği nedeniyle mera, yaylak ve kışlakların memleket hayvancılğmı gelişti
recek şekilde bakım, ıslah ve korumalarının yapılamamasından kapasiteleri azalmıştır. Ayrıca bir 
kısım mera, yaylak ve kışlak arazisinin tevzi edilmesi veya tarla ziraatiine tahsisi bu tip arazi
nin azalmasına sebebolmuştur. 

Son on yıl içinde besi projelerinin uygulamaya konulması ile verimliliğin artırılması ça
baları yoğunluk kaznamıştır. Düşük verimli yer'ld hayvanların çeşitli metotlarla ıslah edilerek 
yüksek verimli türlere dönüştürülmesi çalışmaları, Kalkınma Plânında önemle ele alınmış, da
mızlık yetiştirme nüveleri ve ihtisaslaşmış teknik hayvancılık işletmelerinin kurulması yoluna 
gidilmiştir. Hastalıklarla savaş, koruma çalışmalarının gelişmesi, hayvan ürünlerinin azalmasını 
kısmen sağlamıştır. Ancak bu gelişmeler sınırlı ölçüde kalmış ve hayvancılık sorunları önemini 
sürdürmüştür. 

Bu dönemde hayvancılık üretimindeki gerçekleşmeler, plân hedefleri ile karşılaştırılmalı ola
rak Tablo 35 de gösterilmiştir. Plânlı dönemde yem açığı devam etmiş, bileşimi de yeterince dyi-
leştirilcmemiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



—. 251 — 

Tablo 35 : Hayvan ürünlerindeki üretim gelişmeleri 
Plân İkinci Plân 

Birinci gerçeklenme 
plân hedefi gerçekleşmo plân hedefi tahmini 

Yıllık ortalama yıllık ortalama yıllık ortalama yıllık ortalama 
gelişme hızı gelişme hızı gelişme hızı artış, yüzde 

•Mallar (1) (2) (3) (4) 

Sığır ve koyun eti ı 7« 2 '^ 5 ' 3 4 '* 
Tavuk eti C ' 3,5 6,1 10,3 
Süt 4,8 2,8 4,6 4,0 
Yumurta , 31,1 1,9 6,9 7,2 
Yapağı 4,5 2,3 4,2 3,6 
Tiftik 2,3 2,3 2,1 0,9 
Toplam hayvan ürünleri 5,6 2,6 4,8 3,2 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı : 
Not : Tabloda yer alan malların Birinci ve İkinci Plân dönemlerinde miktar ve değer olarak kar

şılaştırması mümkün olmadığından gelişme hızı verilmiştir. 
Kiracılık ve ortakçılık sorunu : 
Türk tarımında önemli bir yeri bulunan kiracılık ve ortakçılık müessesesi bugüne kadar üre

tim ve verimlilik yönünden istenilen bir düzene ısokulamamıştır. 
1963 genel tarım sayımına göre Türkiye'de kira ile tutulan arazi saha olarak 713 058 hektar, 

işletme sayısı olarak 293 528'dir. Ortakçılık veya yarıcılıkla tutulan .arazi ise saha olarak 
1 532 312 hektar, işletme sayısı olarak 521 176'dır. 

Tapu ve kadastro hizmetleri ve bugünkü durumu : 
Türkiye'de kadastrolanması gerekli sahalar yapılan tespitlere göre 430 000 Km2 olup bu

nun 410 000 Km2 si kırsal alanlardadır. 
Bugüne kadar sürdürülen tapulama çalışmalarıyle 35 319 köyden 9 536 köyün tapulaması ya

pılmış olup 1 028 köyde çalışmalar sürdürülmektedir. Ve tapulama işlerinde geçmiş senelere göre 
yıllık kapasite 15 000 Km2 dir. 

Yurdumuzda tapu ve kadastro çalışmalarıyle ilgili (gelişmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 36 : Tapu ve kadastro çalışmaları (Kırsal alan) 

Tapulaması 
öngörülen 

toplam 
köy sayısı 

35 319 

Tapulaması 
öngörülen 

toplam 
alan (Dönüm) 

410 000 000 

Tapulaması 
tamamlanan 

alan (Dönüm) 

115 703 630 

Tahdit ve 
tespiti yapılan 
parse! sayısı 

10 677 795 

Tapulaması 
öngörülen köy 

sayısı (1) 

10 810 

Tapulaması 
tamamlanan 

köy 
sayısı (1) 

9 536 

Kaynak : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 
(1) : 1 Ocak 1973'e kadar olan çalışmaları kapsamaktadır. • 
Not : Kadastro - Tapulama :' Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mıülkiyetle ilgili hak ve hük 

rın sınırları ile yeryüzündeki konumlarını sapta ma amacıyle yapılan işlemlerdir. 
Tahdit ve tespit : Sınırların belirtilip hak sahiplerinin belirlendiği, (henüz kütüklerin düzenlenm 

sal alanda tapulaması öngörülen toplamı alana orman, göl, gölet, akarsu yatağı, bataklık v. b. dahil 
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Altyaıpı (hizmetleri ; 
Son on yılda köylerin fizikî altyapılarının kurulmasında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Plân

lı dönemde yol, su ve elektrik hizmetleri götürülen sayıları Tablo 317'de gösterilmiştir. 
Tablo : 317 Plânlı dönemde köye gröütülen yapı hizmetleri 

Yapılan 
yol (Km. İçnıesuyu Elektrik 

• Dönemler olarak (a) (Köy sayısı) (Köy sayısı) 

Birinci plân 
İkinci plân 
Toplam 

Kaynak : Köy İğleri Bakanlığı. 
(a) Yaz ve kış geçit veren kaplamalı yolları kapsamaktadır. Toplam içinden 700 Km. lik bir 

yol bölümü il yollarına devredilmiştir. 
(b) İkinci Plân toplamı 1972 yılı hariç dört yılın toplamı olarak : 

Kırsal nüfus başına fizik altyapı yatırımı 1935 fiyatlarıyle Birinci plân döneminde yılda 
17,2 TL. dan, İkinci Plân dönemi ilk dört yılı için 38,3 TL. na çıkmıştır. Aynı şekilde kırsal nüfus 
başına sosyal altyapı yatırımları yıllık 9,6 TL. dan İkinci Plânın ilk üç yılı için 7,9 TL. na m-
miştir. 

Öte yandan, tarımsal gelişme ve köy kalkınması açısından temel altyapı niteliğini taşıyan 
toprak ve küçük su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyle sürdürülen hizmetlerde önemli gelişme
ler söz konusudur. Birinci Plân döneminde 384 bin hektarlık alanda 215,2 bin çiftçi ailesi için 
1 193 proje gerçekleştirilmiş ve cari fiyatlarla 529 milyon TL. yatırım yapılmıştır. İkinci Plânın 
ilk üç yılında 266 bin hektarlık olan ve 139 bin çiftçi ailesi için -770 proje gerçekleştirilmiştir. 
Bu dönemde yapılan yatırım tutarı cari fiyatlarıyle 486 milyon TL. dır. 

Kooperatifçilik : 
Son on yıl içerisinde özellikle tarım sektöründe kooperatif biçimimde .örgütlenme yaygın bir 

ilgi görmüştür. Kamu kuruluşları da kooperatifleşmeyi teşvik .etmişlerdir. Bu iki etken koopera
tiflerin ve kooperatif ortaklarının sayılarınım, hızla artmasına yol açmıştır. 

Ancak tarımsal kalkınmanın temel unsuru olan kooperatifçilı'k bugün hâlâ bir dağınıklık 
içinde bulunımafctadır. Zira kooperatif ve ortak sayılarındaki artış tek başına kooperatif ha
reketinim başarı ölçüsü olamamaktadır. Ortaklıklann kooperatif kurduktan sonra kaynaikla.rını 
tam olarak değerlemdirememıeileri, örgütlerin başarısını (engellenmekte, beFii konuda çok sayıda 
kooperatiflerim kurulması sınırlı kamu fonlarının dağılmasına ve etkenliğinin azalmasına yol aç
maktadır. Örneğin bugün memleketimizde tarımsaıl amaıçh 13 ayrı kooperatif türü bulunmaktadır. 
Neticede, çok amaçlı kooperatif'lerin kurulması yenine aynı .amaca müteveccih çok sayıda koope
ratifler -meydana gelişmekte v.e bu durum kaynak israf ma sebebiyet vermektedir. 

Diğer taraftan kooperatifleşmeyi teşvik eden kamu kuruluşları arasındaki koordinasyon ek
sikliği ve kooperatifleşmenin genellikle sadece örgütlenme safhasında teşvik edilmesi de koope
ratifleşme hareketimin gelişmesini okunuşuz etkile meiktedir. 

Sonuç : 
Konu dile ilgili olarak; .tasarı ve kamın tekffifl erinde yeralan diğer önemli hususlara; aşağıda 

madde gerekçelerine ait bölümde yer verilmiş olduğundan bunların, bu genel gerekçe içerisin
de tekrarlanması uygun görülmemiştir. 

Komisyonumuz; toprak ve tarım 'reformunun sağlam teımejlöere oturtulması, ve ülke yararına 
en isabetli tedbirlerin alınması için, her şeyden önce; ülkenin reform için sahip bulunduğu var-

21 673 
30 395 
52 068 

9 760 
16 013 
25 773 

656 
3 015 
3 671 
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lık ve imkânların doğru olarak bilinmesi ve değerleııdinilnıesi lâzımgeldiği inancındadır. 
Bu nedenle; komisyonumuz yukardan beri izahına çalışıldığı üzere, mevcut verilierin sıh

hati ölçüsünde, evvelâ; ülkemizin toprak ve tarım reformunun gerçekleştiriimjesi yönünden sa
hip bulunduğu gerçek varlık ve imkânlarının doğaı ve eksiksiz olarak tespiti çalışmalarını önplâ-
na almış ve ortaya çıkan sonuçlara, yürürlükteki yasalara, yerleşmiş teammüilemmize ve ımillî 
inançlariimıza uygun olara'k ve devamlı bir gelişme ve ilerleme içinde bulunan ülkemizin özellik-
lenind ide .dikkate alarak, bu şart ve imkânlar içerisinde yapılması mümkün olabilecek hususları 
en iyi ve en isabetli bir şekilde değerlendirme cihetine 'gitmiştir. 

33u anlayışla maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiş ve maddelerde yapılan bâzı değişik
lik ve ilâvelerle tasarı metninden farklı olarak aşağıda özet hallinde açıklanan başlıca önemli 
esasların komisyon metninde yer alması sağlanmıştır : 

1. Reformun ekonomik amacı ve tarımsal eğitim ve üretim bakımından büyük önem taşı
masına rağmen, tasarıda bulunmayan modern tarım işletmeleri kavramı ve tanımına yer veril
mek ve bu tür işletilmelere modern tarımın gereği olan as'garî ölçüler içerisinde imkânlar sağla-
ımak suretiyle Anayasamızın 37 v.e 52 nci [maddelerinin amir hükümleri yerine getirilmiştir. 

2. Toprak: ve tarım reformu bölgeleri dışında bütün ülkeye şâmil olmak üzere yeniden dü
zenlemen, kiracılık ve ortakçılık ımüesseselıeriyle ilgili hükümlerim uygulanmasında toprak sa
hiplerine nispetle genel olarak iktisaden daha zayıf ve muhtaç durumda bulundukları gözönün-
de tutularaik kiracı ve ortakçıların daha uygun şartlar içinde çalışmalarını sağlayacak tedbir
ler ıgeııişlıetilmiştıir. 

3. Devamlı ihtilâf kaynağı olan ve bir düzensizlik içinde bulunan mera, yaylak ve kışlakların 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında da devamlı bir hukukî nizama sokularak memle
ket hayvancılığını geliştirecek şekilde bakımları, ıgolişitirilmeıleri ve muhafaza edilmeleri için ken
di kaynakllarına ilâve olarak toprak ve tarım reformu bölgelerinde tanım işletmeleri ve koopera
tiflere sağlanan Devlet imkânlarının bunlara da tanınmasını teinin eden ve başka amaçlara tah
sis olunmak suretiyle kullanılmalarını dölayısıyle parçalanıp küçülmelerini önleyen hükümler ge-
tiri'Itrniştir. 

4. Toprak ve tarım reformu, bölgelerinde ortaya çıkan ihtilâfların çözümlcınımesiııde refor
mun gerçekleştirilmesi yönünden zorunlu olan süratin sağlanması için uygulanacak usuller ica
bı ve selbî uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak şekilde açıklığa kavuşturulmuş ve tespit edilen 
çeşitli süreler vazedlliş maksatlarına, uygun olarak düzenlenmiştir. 

5. Toprağın re tarımsal işletmelenin miras yolu ile mirasçılara intikaline ait tasarıda mev
cut hükümler, Türk Medenî Kanunu esaslarına ve genel hukuk kurallarına uygunluk sağlamak 
suretiyle ve miras yolu ile tarımsal işletmelerin (küçülmesi ve dağılmasını önleyecek şekilde ye
niden düzenlenmiştir. 

6. Demokratik esaslar içerisinde, arazi toplulaştırmasının gerçekleştirilmesi ilkesine sadık ka
lınarak toplulaştırmanın yapılmasını sağlayacak hukukî terbiıier getirilmiş ve Devlet imkânları 
ile desteklenmesi hususlanna yer verilmiştir. 

7. Türkiye'de mevcut tarım .arazisinden- ancak % 7 siniri sulanan topraklar niteliğinde oldu
ğu ıgözönünde tutularak kendi imkânları ile arazisini, Sulanan Topraklar bakine getiren &ra.zi sa
hiplerine, kuru arazi normlarına göre toprak bırakılması kabul edilerek böylece çiftçinin kendi 
imMnları ile sulu ziraate yönelmesi için en büyük teşvik tedbirleri sağlanmış bulunmaktadır. 

8. ITopraık ve tarım reformu çalışma ve uygulamalarına bizzat çiftçi veya onu temsilen üye
si olduğu teşekküllerin katılma ve .katkıda bulunma imkânları genişletilmiştir. 

9. Tasarıda kooperatifçiliğe ait hükümler demokratik esaslara, Anayasa hükümlerine ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planındaki ilkelere uygun olarak düzenlenmiş ve Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifleılnin görevleri çiftçiler yararlına genişletilerek bunlara üyeleri için makina 
parkları tesis .etmek, sigorta acenteliği yapmak, mevduat kabul etmek gibi yeni görevler tahmil 
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olunmuş ve mevduat kabulü ile ilgili olarak tasa *ıya bu hizmetin tanzimine matuf yeni madde 
ilâve edilmiştir. 

10. Toprak ve tarım .reformu (bölgelerinde kiracılık ve -ortakçılık konuları ile ilgili olarak, 
- Toprak sahibi - kiracı veya ortakçıyı tedirgin etmeyecek ve reforma geçişte kolaylık sağlaya
cak şekilde intikal hükümlerine yer verilmiştir. 

11. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine (geçecek arazi ile kamulaştırma yokı ile 
elde edilecek arazilere el konulmasında, verimli olarak işletilmeyen toprakların kamulaştırılma
sında, dağıtılan topraiMarda genek aday çiftçiler ve gerekse kati olarak toprak dağıtımından 
faydalananılardam arazilerinin istirdadı şartlarının doğması ha'lilerini kapsayacak şekilde - arazile
rin, teslim ve tahliyelerine ait açık hükümler getirilmiş ve böylece, mevziıi anlaşımazilıklar nedeni 
ile reform çalışmalarının aksatılmaması için gerekli kanunî tedbirler alınmıştır. 

12. Toprak endeksimin hesaplanmasına ait esaslar açıklığa kavuşturulmuş ve harcanabilir ta
rımsal 'geılirlin tarifi verilmiştir. 

13. Kamulaştırmada bedelin gerek, peşin olarak ödenecek miktarının ve gerek yıllık tak
sitlerinin toprak .sahipleri için Devletin malî gü?ü ölçüsünde tatminkâr seviyeye çıkarılması sağ
lanmış, ilâve olunan teşvik tedbirlerin ile arazisi kamulaştırılan toprak sahipleri için sanayi yatırım
larına yönelme, daha cazip hale gctirilınıeye çalışılmıştır. 

Ayrıca arazisinin kamulaştırılması sebebiyle kullanılır dıırumdaki araç ve gereçlerinin tamamı 
veya bir kısmı ihtiyaç fazlası haline gelen arazi sahiplerine bu araç ile gereçlerinin /değerleri pa
hasına ve peşin bedelle ısatınalınması imkânı temin edilmiştir. 

14. Sanat, meslek ve görevleri icabı sahibi bulundukları toprakları doğrudan doğruya iş
lemeleri mümkün olmayan arazi sahiplerine belli sınırlar ve mâkul ölçüler içerisinde topraklarını 
kiraya verme ve böyllece yan gelirlerini devamı ettirme, imkânı sağlanmıştır. 

15. Toprak ve Tarım Reformu örgütünün, kanunun kendisine .tahmil ettiği görevin önem 
ve şümulü icabı olarak en üst yürütme mercıüne .bağlanması kaibul edilmiş ve toprak ve tarım re
formu konusunda sayıca mahdut ihtisas ve tecvülbe sahcıbi elemanların bu örgütte çalışmalarını 
cazip kılacak, teşvik edecek ilâve tedbirler getirilmiştir. 

MADDELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇELERİ 

BÎRÎNOÎ BÖLÜM 

TANIM, AMAÇ YE KAVRAMLAR 

Madde 1. — Tasarınım 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının amaç başlığını taşıyan 2 nci maddenin (a) 'bendinde (Değerlendirilme

sini) kelimesinden sonra (Pazarlanımasmı) kelimesi ilâve edJlm.dk, (c) 'bendinde (Küçük'işletmelerle 
aile işılatmelerinin tek başına yapamayacakları 'işleri yapmak ve) kelimelerinim çıkartması ve has 
isimle rim büyük harflerle yazılması ve bu bent de yazılı gerçekleştirmesine kelimesinin (Gerçekleşti
rilmesine) şeklimde düzeltilmesi ve (f) bendinde; (e) bendinde yapılan değişikliğe uygun olarak (Ve 
aile işleltmeleri) çıkartılmak suretiyle •degıiçıtirilmıiş vs madde yeniden düzenlenmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere iştirak etmiştir. 
Madids 3. — Tasaıumın 3 nıcü maddesi ikinci satırında yazılı (Ve) kelimesi (Veya) şeklinde dü-

zeür.'r.mek suretiyle aynenı kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 
Madide 4. — Tasarının 4 ncü maddesinin (a) (e) bentlerinde yazılı (ve) kelimeleri (veya) şek

linde değiştirilmek ve baskı hataları düzeltilmek suretiyle kabul edilmiş Hükümet yapılan bu de
ğişikliğe iştirak: etmiştir. 

Mad ie 5. — Tasarının aile ve aile başkanı başlığını taşıyan 5 nci maddesi bu maddedeki ta
nımlama hükümleri ile ilgili olarak tasarıda yer alam diğer hükümlere uygunluk ve acık uygula-
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ma olanağı sağlamak amacı ille değiştirilmiş ve aynı lamaçla (reşit olhıp da yalnız yaşayan ve 'ev
li .olmayan kişiler ile vesayet altında bulunan kişiler de aile sayılır) şeklinde 2 noi bir fıkna ilâve 
edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
'Madde 6. — Tasarının toprağın verimli olarak işletilmesıi 'başlığını taşıyan 6 ncı maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının tarımsal işletme, küçük işletme ve aile işletmesi başlığını taşıyan 
7 nci maddesi, teşkil edilen bir altkomisyon vasıtası ile yeniden düzenlenmiştir. Komisyonuımtız-
ca tasarı metninde olduğu gibi, tarımsal dişletmelerim genel tanımı yapıldıktan son'ra tasarıda yer 
alan .diğer hükümlere, özellikle çiftçi ailelerime bırakılacak, hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı 
bulunmayan ailelere ve aile sayılanlara dağıtılacak toprak ımiktarı ile dağıtımda verilecek 
topralk miktarından daha az toprağı olanlara ilişkin hükümlerle kiracılık ve ortak
çılık müesseselerine ait ve tarımda olanak yaratma hükümlerine açık uygulama temin etmek 
amacı ile küçük imletme, aile işletmesi, orta işlet ine, ve modern işletme tanımlarına yer verilmiş
tir. 

Hükümet Kom'isyomumuzca yapılan tarımsal işletmelerin genel tamını ile küçük işletme, aile 
işletmesi ve orta işletme tanımlamasına iştirak etmiş ancak rezervi azaltacağı gerekçesi ile mad
deye Komisyonumuzca ilâve edilen modern işle ime tanımının tasarıda yer alması düşünîcesiime 
katılmamıştır. 

Anayasamızın 37, 41 ve 52 nci maddelerinde yer alam hükümlere göre, Devlet; topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeklerini değeııliendirmek amaçlan ile gereken tedbirle
ri. almak, iktisadî ve sosyal hayatı; adalete, tam çalışma esasına ve herkes için .insanlık haysiye
tine yanaşır bir yaşama seviyesine ulaştırma görevi eri yanında demokratik yollarla, toprağın ve
rimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek, ve halkın gereği gibi beslenımesind, ta.rımsal üretimin 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak görevleri ile de yükümlüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı haline gelmiş bulunan kalkınma plânlarımızda ve özel
likle Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 'Plânımızda öngörülen ilkeler Anayasamızda yer alan hüküm
lere uygun/dur. 

Toprak ve Tarım Reformu yapmış demokratik ve sosyalist ülkelerim geçirdiği tecrübeleri 
de gözönünde tutan Komisyonumuz Anayasamızda yer alan toprağın verimli olarak işletilmesi, 
halikın gereği gibi beslenmesi ve tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artırılma
sını teımiln etme görev ve ilkelerinin yerime getirilmesi ve uygulanmasını sağlama amacı ile âdil 
bir denge tesis ederek modern işletme tipine kanunda yer verilmesini zorunlu mütalâa etmiş
tir. 

Komisyonumuzca yeniden düzenlenen tasarınım 7 nci maddesi . Komisyonumuzda cikecriyetle 
kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının sulu arazi ve kuru arazi tanımına ait hükümleri .ihtiva eden 8 nci mad
desi bilim ve fen esaslarına göre yeniden düzenlenmiş tanımlamaya ve bu tanımlamaya dayalı 
uygulamaya açıklık getirilmiş ve kuru arazinin kendi imkânları ile sahipleri tarafından sula
nan arazi haline getirilmesini teşvik etmek amacı ile maddeye (Toprak ve Tarım Reformunun, uy
gulandığı bölgelerde su ve toprak nitelikleri bakımından sulanması mümkün olan arazi, sahibi
nin kendi imkânları ile sulamam arazi haline getirilmiş ise buralarda kuru arazi ile ilgili hüküm
ler uygulanır) şeklinde bir 3 ncü fıkra ilâve edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 
Madde 9. — Tasarının tanımsal yerleşim başlığını taşıyan 9 ncu maddesi metninde yazılı 

(Götürülenlerle) kelimesi (naklen yerleştirilenlerle) kelimeleri ile değiştirilmek sureti ile aynen 
kabııl edilmiş ve yapılan hu değişiklik Hükümetçe uygun mütalâa edilmiştir. 
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Madde 10. — Tasarının yüzölçümü başlığını taşıyan 10 mcü maddesinde yazılı (1 000), (bin) 
kelimesi ile değiştilriimek sureti ile aynen 'kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

TOPRAK VE TABIM REFORMUNA GİRİŞ 

Madide 11. — Tasarının 11 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Maidde 12. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformunun uygulanması başlığını taşıyan 12 nci 

maddesi (indeks) kelimesi (endeks), bölgesiyle 'kelimesi (bölgeleri ile) kelimeleri ile değiştiril
mek 'suretiyle yeniklen düzenlenmiş ve yapılan bu değişâklitkllere Hükümet katılmıştır. 

Maldjde 13. — Tasarı um duyuru başlığını taşıyan 13 ncü maddesi (Reform uygulamasına baş
landığı) kelimeleri (Toprak ve Tarım Reformu uygulanmasına başlandığı) şeklinde değiştirilmek 
suretiyle aynen: 'kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 14. — Tasarının bildirim verilmesi başlığını taşıyan 14 ncü maddesi 1 inci fıkrada yer 
alan 1 aylık •süre yeterli görülmediğinden 3 aylık süre şeklinde (reform bölgesi) deyimi (Toprak 
ve Tarım Reformu bölgesi) şeklinde değiştirilmek suretiyle yenliden düzenlenmiş ve yapılan bu 
değişikliklere Hükümet katılmıştır. -

Maidde 15. — Tasarının1 15 nci maddesi metninde yer .alan (bölgesi) kelimesi (bölgeleri), (böl
gesinde) kelimesi ('bölgelerinde) şeklinde değiştirilmek sureti ile kabul edilmiş Hükümet yapı
lan bu değişikliği uygun mütalâa etmiştir. 

Madde 16. — Tasarının çiftçi kütükleri başlığını taşıyan 16 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
yazılı (istenen; belgeleri doğru bir şekilde vermeyenler, bu kanunla çiftçilere tanınan yardımlar
dan yararlanamazlar) şeklindeki hükmü yanlışlıkların düzeltilmesine ve eksikliklerin tamam
lanmasına imkân hazırlamak, ve yanlışlıkları düzelten ve eksiklikleri tamamlayan çiftçilere bu 
kanunla tanınanı yardımlardan faydalanma olanağı sağlamak amacı ile (ve Toprak ve Tarım, 
Reformu bölge başkanlığınca tanınan ek süre içinde yanlışlıkları düzeltmeyenlerle eksiklikleri 
tamamlamayanlar bu kanunla çiftçilere tanınan yardımı la rdan (yararlanamazlar) şeklinde de
ğiştirilmiş ve baskı hataları düzeltilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 17. — Tasarının köy sınırları başlığını taşıyan 17 nci maddesi yürürlükte bulunan ya
salarla tespit edilmiş usul ve 'esaslardan ayrılmak sureti ile Toprak ve Tarım Reformu bölgesi 
olarak belirtilen yerlerde sınırların tespit ve değiştirilmesi için yeni hükümler getirmiştir. 

Bu kanunum yürürlüğe girmesinden itibaren Toprak ve Tanım Fefomıu bölgesi ilân edilen 
yerlerde köy sınırlarının tespitinde, bu kanun hükümleri ve diğer yerlerde halen yürürlükte 
bulunan yasalar hükümleri özellikle Köy Kanunu ve İl İdaresi kanunları hükümleri uygulana
caktır. Komisyonumuz bu ikili uygulamayı uygun görmüş ve ancak 17 nci maddede yer alan hü
kümleri yeterli görmemiştir. Maddenin son satırında (Mahkemenin! verdiği karar kesindir) hük
müne yer verilmiş bulunmaktadır. Bu hükümle elde edinlmek istenen sonuç Toprak ve Tarım Re
formu bölgesinde sınır ihtilâflarının ihtiyaca göre süratli ve kesin olarak karara bağlanmasıdır. 
Ancak mahkemenin verdiği karar kesindir ibaresi elde edilmek istenen sonucu aşan ve değişen 
ihtiyaçlara tabiî âfetler gilbi hallerin vukuunda zorunlu değişikliklerin yapılmasını dcabettiren 
ihtiyaçları karşılayacak imkânları yaratmaktan uzaktır. 

Zira mahkeme kararları kesinleştikten sonra herkes tarafından ve süratli olarak uyulması ve 
doğru oiarak kabul edilmesi ieaibeden bir mahiyete salıiptir. Komisyonumuz çeşitli cepheleri ile de
ğişen şartların intibakı sağ]anılmasını uygun görmüş ve bu nedenle yürürlükte bulunan ve Top
rak ve Tarım Reformu bölgeleri dışımda uygulaıimasına devam edilecek genel hükümlere para
lellik sağlamak sureti ile madde metninde yazılı kesin kararların kesinlik süresini sınırlamış 
ve (bu sınırlar yeniden köy kurulması, köylerin birleştirilmesi ve tabiî âfetlerin gerektirdiği sı
nır değişiklikleri nari'c, kesinleştikleri tarihten itibaren 10 yıl süre ile değiştirilmez. 10 ncu yıl-
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dan sonra, bu sınırlarda değişiklik yapılması gerektiği takdirde, yapılacak değişiklikler Köy Ka
nunu ile İl idaresi Kanunu hükümlerine tabidir.) şeklimde 'bir hükmün maddede yer almasını ka
bul etmiştir. 

Yine Komisyonumuzca düzenlenen son fıkrada konu ile ilgili idarî makam veya idarî yargı 
mercilerinde bulunan ve henüz kesinleşmemiş olan uyuşmazlıklara ait dosyaların kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra ne şekilde bir muameleye taıbi tutulacağı belirtilmiştir. 

Hükümet Koimisyonımıuzca yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madlde 18. — Tasarının, temliki tasarrufların durdurulması baslığını taşıyan 18 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında yer alan Reform Müsteşarlığı deyimi (Toprak ve Tarım Reformu "Müsteşar
lığı) şeklinde değiştirdim ek suretiyle bu madde değişikliğe tabi 'tutulmuş ve Hükümet yapı lan 
bu değişikliği uygun mütalâa etmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI EMRİNE GEÇECEK ARAZİ 

Madde 19. — Tasarının, Toprak ve Tanırı Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek arazi başlı
ğını taşıyan 19 ncu maddesi toprak ve tarım reformu bölgelerine münhasır alarak düzenli enmiş-
tir. 

Komisyonumuz bu düzenlemenin uygulama bölgeleri gibi dar bir alanda kalmasını, toprak 
rezervi ve ülke çapında uygulanması öngörülen Toprak ve Tarım Reformu uygulamasının genel 
plânlaması ve reform bölgeUeri dışındaki hazırlık çalışmaları •bakımından' yeterli görmemiş ve 
maddeyi yurt top rakılarının bütününü kapsar sekilide düzenleyerek 'maddenin bininci paragrafı
nın ilk cümlesi olan (Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde, aşağıda, belirtilen arazi Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer:) ibaresini (aşağıda bdih'tilen arazi, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı emrine geçer:) şeklinde değiştirmiştifr. 

Maddenin : 
(a) bendi aynen kabul edilmiştir. 
('b) bendinin esasları 'aynen muhafaza edilmiş, ancak 28 Arabk 1960 tarihli ve 189 sayıllı Ka

nun hükümlerine tabi arazinin aynı madde içerisinde ve aıyrı 'bir fıkrada 'düzenlenmesi uygun gö
rülmüş ve bu bentde yer alanı diğer hükümler, (Devlete aidolup kamu hizmetlerinde kullanıl-
<mak üz'ere tahsis edilmemiş olan ara,zi) şeklinde kaleme alınarak yürüklükte bulunan diğer ya
salarda yer alan hükümlere ve uygulamada kullanılan terimlere uygunluk sağlanmış ve böyle
ce <bu 'bende açıklık getirilmiştir. 

(c) ıbendinde yer alan esaslar aynen mulıafaza edilmiş ve uygulamada duyurması ve düşül
mesi muhtemel tereddütleri gidermek amacı ile bu bentde yer alan hükümlere açıklık getiril
miştir. 

Gerçekten, mülkiyet hakkının tespitindeki esaslar 'başlığını taşıyan 766 sayılı Tapulama Kanu- ' 
nunun 5 nci bölümünde tapuda (kayıtlı olanı ve olmayan taşınmaz mallar hakkında tespit ve tescil 
işlemlerimin ne şekilde yapılacağı (hükme 'bağlanmış ve yasada yer alan bu 'hükümlerin uygulanma
sında uygulama birliği sağlanmıştır. Ayrıca bu amaiçla 26 . 7 . 1972 tarihli 1617 sayılı Toprak 
ve Tarı/m Reformu Öntedbirler Kamunu içerisinde Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi değişti
rilmiş (Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan 
gaymmemkuller - tapuda kayıtlı olsun veya olmasın - kazandı.rıcı zamanaşımı yolu ile iktisaıbe-
dilmez ve 'bu 'madde hükmü uygulanamaz.) şeklinde 33 ncü maddeye bir fıkra ilâve edilmiş
tir. 

(c) bendinde yazılı (Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri saklı kalmak kaydı ile) cümlesi, mu
hafaza edilerek daha geniş anlamda (766 sayılı Tapulama Kanununun 38 nci maddesi gereğince 
Hazine adıma tespit ve tescili 'edilecek arazi) şeklinde (c) bendi yeniden düzenienmişlir. 

Tasarımın (d) bendinde yer alan hükümlerle (e) bendinde yer alan hükümler, yürürlükte 
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bulunan yasalar ve özellikle bu tasarıda yeralan hükümler karşısında gereksiz ve uygulayıcıyı 
tereddüde düşürecek anlam taşıdıklarından madde metninden çıkarılmış/tır. 

(f) bendi, (d) bendi olarak ve redaksiyona tabi tutulmak sureti ile (Kamu hizmetlerinde kul
lanılmakta lüilup da sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait arazi) şeklinde değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

(g) 'bendinde yer allan mülhak veya mazbut .vakıfların tüzel kıisili/kîeri adına Vakıflar Cle-
nel Müdürlüğü veıya mütevellileri tarafından ita sarraf edilmekte.••'bulunan vakıf arazinin'mahiye
ti ve tabi olduğu hukukî statü itibariyle bu madde içerisinde yer alması mümkün ve doğru gö
rülmediğinden bu bendin madde metninden çıkartılması ve tasarının kamulaştırılacak topraklar 
başlığını taşıyan 26 ırcı maddesi içerisinde mütalâa edilmesi kararlaştırılmıştır. 

(h) bendi, (e) bendi olarak ve metinde hatalı olarak kullanılan mülkiyet iterimi (yararlan
ma) deyimi olarak değiştirilmek sureti ile kaıbııd edilmiştir. 

(i) bendi, (f) bendi olarak aynen kabul edilmiştir. 
(j) bendi (g) bendi olarak; ve (kesinleşen orman tahdit harita ve tutanakları dışında bıra

kılan yabanî meyvelik, fundalık, makilik ve benzeri arazi ile özel kanununa göre •orman tanımı
na girmeyen arazi) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

('k) bendi, (h) bendi olarak göllerin ve bataklıkların kuruması veya kurutulması nehirlerin 
mecra ve seviye değiştirmesi göl ve deniz kıyıklarının dolması veya doldurulması ile meydana ge
len ve gelecek olan arazi şeklinde değiştirilmek sureti ile açıklığa kavuşturularak kabul edil
miştir. 

19 ncu maddenin (1), (m), (n) bentlerinde yev alan hükümler, yürüıtlükte bulunan mevzua
tımızda mevcudolup uygulanmalarında istikrar kazanmış olduklarından ve yazılış şekilleri iti
bariyle de uygulayıcı tereddüde düşürecek bir tekrarlamadan ibaret görüldüklerinden, madde 
metninden çıkartılması uygun görülmüştür. 

(o) bendi (i) bendi olarak aynen kabul edilmiştir. 
Maddenin (b) (bendinde yer alan. 28 Aralık 1960 tarih ve ]89 sayılı Kanunun; bu kanım uy

gulaması açısından, açıklığa kavuşturulması zorunlu görüldüğünden yeni bir fıkra olarak dü
zenlenmesi uygun görülmüş ve maddenin som fıkrasında da 19 ncu maddenin (g) ve (h) bentle
rinde belirtilen araziler üzeninde kaıraniları uyarıca kazanılmış hakların saklı, tutulduğu hükmü
ne yer verilmiştir. 

Hükümet (m) ve (n) bentlerinin madde metninden çıkarılması hariç olmak üzere komisyonu
muzca yapılan diğer değişikliklere katılmıştır. 

MaidJde 20. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarınğı emrine geçiş başlığını taşı
yan 20 nci maddesi 19 ncu maddede yapılan değişikliklere paralel olarak değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiş ve Hükümet yapılan değişiklikleri uygun mütalâa etmiştir. 

Madde 21. — Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi başlığını taşıyan tasarının 21 nci mad
desinin; ilk fıkrası (Topraksız olan veya yeter toprağı 'bulunmayan çiftçi aJİMerine dağıtılabile
ceği gibi bu kanundaki amaçların ve 1306 sayılı Kanuna göre yapılacak iskân projelerinin ger
çekleşmesini sağlamak amacı için tahsis edilebilir.) şeklinde genişletilerek ve açıklığa kavuştu
rularak yeniden düzenlenmiş ve 2 nci fıkrasında bütün 'kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının kar-
şıllanması öngörülmek suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 22. — Tasarının, Devlete ait kuruluşlardan, yararlanma başlığını taşıyan 22 nci madde
si halen mevcut üretdm ve eğitim müesseselerinin dışında yeni kuruluşların meydana getirilmesin» 
imkân vermediğimden mevcut kuruluşların yanında yeni! kuruluşlar meydana getirme amacı ili» 
madde başlığı (Devlete alt kuruluşlardan yararlanma ve yeni kuruluşlar maıydana getirme) şek
linde değiştirilmiş ve madde kabul edilen bu esasa göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca maddt-
nin yazılış şekline göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen araziden münhsı-
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sıran Tarım Bakanlığına tahsis yapılabilir şeklindeki hüküm Tarım Bakanlığının dışında diğer 
kamu kuruluşlarımın ilitâyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan 'bu değişikliklere 'katılmıştır. 
Madde 23. — Tasarının satım ve kiralama başlığını taşıyan 28 ııeü maddesinin (a) bendinde 

yazılı (Giren) kelimesi (Geçen) ve (Btedelii) kelimeleri (Karşılığı) kelimeleri ile değiştirilmek 
suretiyle aynen 'kabul edilmiş ve yapılan bu değişiklik Hükümetçe uygun mütalâa 'edilmiştir. 

Madde 24. — Maddenin 1 inci fıkrası aynen kabul edilmiş, 2 ııçi fıkrasına yürürlükte bulu
nan hükümlere uygun olarak tasarının 19 ncu maddesinin (e) bendi uyarınca arazinin Hazine adı
na tespit ve tescil edildiği tarihe kadar kişiler lehine kazandırıcı zamanaşımı yolu ile doğmuş bu
lunan hakların saklı tutulduğu teyide dilerek madde açıklığa kavuşturulmuştur. 

Yapılan bu değişikliğe Hükümet 'iştirak etmiştir. 
Madde 25. — Tasarının, toprak değiştirilmesi başlığını taşıyan 25 nci maddesi aynen kabul 

editlmıiş'tii'. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMA 

Madde 26. — Tasarının, kamülaştırılacak topraklar başlığını taşıyan 26 nci maddesinin, 
1 nci fıkrası; tasarının 19 ncu maddesi gereğince Tbpnak ve.'Tarım. Reformu Müsteşarlığı em

rine gecece'k araziye ait hükümlerin saklı okluğu belirtilerek fıkraya açıklık getirilmiştir. 
(a) bendinde yazılı Devlet Üretme Çiftliklerine ait istisna hükmüne mülhak ve mazbut vakıf

lara aiddlan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün Zeytinyağı fabrikalarına hammadde temin eden 
zeytinliklerle kaplı arazi türü ilâve olunmuş ve bu beaı'tde yer alan diğer hükümler aynen nıu-

• hafaza edilmiştir. 
Maddenin! (c) bendi (b.) bendi olarak, (b) bendi (e) bendi olarak tasarının 128 nci maddesin

de yazılı istisnaî hükümlerin saklı tutulduğuna işaret edilmek sureti ille yeniden düzenlenmiş 
ve bu iki bent yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Maddenin (d) bendi aynen kabul edilmiştir. 
Maddeye ayrıca (e) ve (£) bentleri ilâve edilmiş ve aslında hatalı olarak 19 ncu maddede yer 

alması öngörülen bu fıkralara ait hükümüer 26 nci maddeye nakledilmiştir. 
Maddenin gerçek ve tüzel kişilere ait toprakların tannanımın veya bir kısmının Toprak ve Ta

rım Reformu 'Müsteşarlığının! önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamulaştırma dışı bırakıla
cak taşınmaz mallara ait hükümleri ihtiva eden 2 nci fıkrası gerçek kişilere ait topraklar hariç 
bırakılmak sureti ile kamu tüzel kişilerine ait topraklara hasren ve fıkraya açıklık getirilmek 
suretiyle değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve son fıkra ile birlikte madde redaksiyona tabi tu
rno muştur. 

Hükümet yapılan değişikliklerin tamamına katılmıştır. 

Maidde 27. — Tasarının, köy yerlerinin1 kamu laştıriiiması başlığını taşıyan 27 nci maddesi mad
de •metininde yazılı (tuttukları) kelimesi (bulundurdukları) ve (kamulaştırılır ve) ibaresi (kamu-
laştırılıp) şeklinde değiştiritnıek suretiyle aynen kabul edilmiş ve yapılan bu değişiklikleri Hü
kümet uygun mütalâa eitımiştir. 

Maidde 28. — Tasarının bırakılacak toprak miktarı başlığını taşıyan 28 nel maddesinin 1 nci 
fıknasınıda yazılı (aileler) kelimesi (aille başkan ısları) şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca bu fıkrada 
yer alan mülhak ve mazbut vakıflara ait araziler ille ilgili 'hükmün tasarının 26 nci maddesinin 
(a) bendinde yapılan değişiklik nedeniyle mevzuu kalmadığından fıkra metninden çıkarılma
sı uygun görülmüştür. 

Tasarının 7 nesi 'maddesinde Komisyonumuzca yapılan değişiklikle modern işletme tanımlama
sına yer verildiğinden yapılan bu değişikliğe uygun olarak bu tip işletmelere bırakılacak arazi 
miktarını belirtmek amacı ile bu 'maddeye 2 nci bir fıkra ilâve edilniiştir, 
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iBu 2 inci fıknaya göre modern işletmelere bırakılacak arazi tasarıya ekli listelerde göste
rilen sulu araziye ait miktarların 3 misli, kuru arazi müiktiarlannın 2 mislli olarak 'kabul edi.lmıiş 
ancak bırakılacak arazi miktarının sulu arazide 1 250 ve kuru arazie 2 500 .dönümü gecem-eyeoe-
eeği bellirtilmistir. 

Komisyonumuz sahibi olduğu araziden elde ettiği geliri yan gelir olarak kullanan ve arazi 
sahibi olmasına rağmen çiftçilikten başka bir meslekle de iştigal ede/n ailellerin sosıyal ve ekono
mik durumları üzerinde de durmuş ve bu durumda olanların belli bir ölçü içerisinde, arazilerin
den yararlanmalarında sosyatl fayda mütalâa etmiştir. Bu nedenle bu durumda olan ailelere top
rak bırakılma şartlarını ve bırakılacak toprak miktarlarını belirten yeni bir 3 ncü fıkranın nıad-
me metnine ithali zorunlu görülmüştür. 

Komisyonumuzca kabul edilen yeni 3 ncü fıkra metnine göre aynı zamanda çiftçilikten başka 
bir meslekle de iştigal eden ailelere ve aile sayılan kişilere, arazilerini 6 ncı maddede öngörülen 
verimlilik: esaslarına uygun olaraik işletmekte olsalar dahi sulu arazide tablo 3'te kuru arazide 
tablo 41te belirtilen miktarda, arazi bırakılacaktır. 

(Maddenin tasarıda, yer alan 2 nci fıkrası 4 ncü fıkra olarak aynen kabul olunmuştur. 

Yine maddenin 3 ncü fıkrası 5 nci fıkra olarak madde metninde bırakılmıştır. 
Maddenin 4 ncü fıkrası 6 ncı fıkra olarak aynen kabul edilmiştir. 
28 nci maddenin 5 inci fıkrası ('bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabilecek başkaca, ara

zi yoksa) cümlesi ilâve e dilmek suretiyle yapılan değişiklikle 7 nci fıkra olarak kabul edilmiş
tir. 

Maddenin 6 ncı fıkrası 8 nci fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir. 
Maddeye Komisyonumuzca toprak endeksi 50'den farklı olan arazilerde sahibine bırakılacak 

arazi büyüklüklerinin nasıl hesaplanacağını gösteren yeni bir 9 ucu fıkra ilâve edilmiş ve yine 
Komisyonumuzca ilâve edilen 10 ncu fıkrada toprak endeksinim, tanımlaması yapılmıştır. 

Maddenin 7 nci fıkrası 11 nci fıkra olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmşitir. 
Hükümet Komisyonumuzca maddeye ilâve edilen ve modern işletmelere bırakılacak olan top

rak miktarını tespit eden 2 nci fıkra hükümlerine rezervi azaltacağı gerekçesi ile iştirak etmemiş 
ve iancak yapılan diğer değişikliklere katılmıştır. 

Bu madde Komisyonumuzca ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Tasarının, sahibine ait toprak miktarının hesaplanması başlığım taşıyan 29 ncu 

maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı yetkili kurumlar ibaresine açıklık getirilmek suretiyle değiş
tirilmiş ve yetkili kurumun Toprak ve Tarım Reformu örgütü olduğu belirtilmiştir. 

2 nci fıkranın sonunda, yazılı (saptanır) 'kelimesi (tespit edilir) şeklinde değiştirilmiş 3 ncü 
fıkra aynjen kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan 'bu değişikliklere katılmıştır. 

Maidde 30. — Tasarının müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması ve toprağın bölüştürül
mesi başjlığmı taşıyan 30 ncu «maddesi madde metninde yazılı (30) rakamı yazı ile (otuz) şeklinde 
ve Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu karan ara madan cümlesinde yer alan (Ko
misyonu kararı) ibaresi (Komisyonunun kararını) şeklinde düzeltilerek aynen kabul edilmiş ve 
yapılan 'bu düzeltmeye Hükümet katılmıştır. 

(Makide 31. — Maddenin 1 nci fıkrasında, mirasçılara Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde 
uygulamaya geçileceğinin duyulmasından itibaren 1 ay içinde, murisleri' adına tapuda, kayıtlı gay-
rimenkullerin kendi adlarına intikal işlemini yaptırmak zorunluğu tahmil edilmiştir. 

Komisyonumuzca bu süre yeterli görülmüş ancak -mirasçıların süresinde gerekli müracaat ve 
işlemleri yapmalarına rağmen işin mahiyeti icabı kendi iradelerinin dışında işlemin tekemmül et
memesi halleri ile karşılaşılması mümkün görüldüğünden, elde olmayan nedenlere dayanan ge
cikmelerde, bu sürenin 1 ay daha uzatılması oîlanağı yaratılması halin icabına uygun görülmüş 
ve bu yetki Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına verilmiştir. 
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Bu gerekçe ile 31 nci maddenin! ilik fikrası Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 
Maddenin 2 nci fıkrasında yazılı (görevli haklimden) deyimi, madde metninde hatalı olarak 

y*ir aldığı tespit edildiğinden (görevli mailikemeden) şeklinde değiştirilmiş ve 2 nei fıkra yeııi-
•Itn düzenlenmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası Komisyonumuzca açıklığa kavuşturulmuş ve intikal işlemlerinin tapu 
dairelerince yapılacağı belirtilmiştir. 

4 ncü fıkra, Komisyonumuzca işlemlerin sür atlendiriîm esini sağlamak amacı ile 'hazırlanmış 
ve tapulama yapılan yerlerde kütükllerin tapuya devredilmesine 'kadar geçecek süre içerisinde ta
pu dairelerine tahmil edilen (görevin Tapulama Müdürlüğü' tarafından yerine getirilmesi kabul 
edilmek suretiyle' yeniden 'düzenlenmiştir. 

Maddenin s/on fıkrasında (yer^e ve ağaçlara, başka kişiler sahip lise, yer sahibinim 'ağaçları 
satınailma hakkı tanınır) hükmüne ıyer verilmiştir. Fıkrada yer alan hüküm Medenî Kanun 
esaslarına uygun olarak getirilmemiştir. Kamisyonumuz Medenî Kanun esaslarından ayrı 'bir dü
zenlemeye gidilmesinin sakıncalı sonuçlar doğuracağı ve hiçbir lüzum ve zaruret /bulunmadığı dü
şüncesi ile Medenî Kanun esaslarına uygun olarak maddede yer alan son fıkrayı iki fikra halifn1-
de yeniden düzenlemiştir. 

Hükümet Komisyonumuzca yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 32. — Tasarının, kamulaştırmada toprak seçimi başlığım taşıyan 32 nei maddesinin 1 ve 

2 nci fıkraları aynen kabul edilmiş 3 ncü fıkrada yer alan (ya da) kelimesi «veya» -olarak, Top
rak ve'Tarım, Reformu 'Müsteşarlığı ibareleri «Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı» şeklinde 
değiştirilmek ve fıkra redaksiyona tabi tutulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Hükümet maddenin 3 ncü. fıkrasında yapılan değişikliğe katılmıştır. 

Madde 33. — Tasarının, toprak sahilbMm başvurması üzerine kamulaştırma başlığını taşıyan 
33 ncü maddesinin birinci fıkrası; madde metninde yazılı (taşınmazlardan) kelimesi, (taşınmaz 
mallardan) ve (bu yerlerin de kamulaştırılması zorunludur) ibaresi (bu yerlerin de bu kanun hü
kümlerine göre kamulaştırılması zorunludur) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrası Komisyonumuzca (toprak sahibinin isteği halinde, miktarı ne olursa 

olsun toprağın •tamamını veya bir kısmını Toprak ye Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü 
hallerde, bu kanun hükümlerine göre kamulaştırmaya yetkilidir.) şeklinde yeniden düzenlenerek 
kabul edil mistir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklerle katılmıştır. 
Madlde 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Tasarının, kamulaştırmada karşılık takdir komisyonu başlığını taşıyan 35 nei mad
desinin 1 nci fıkrasında yer alan (toprak) deyimi (arazi) şeklinde (reform örgütünden) .kelimele
ri (Toprak ve Tarım Reformu örgütünden) şeklinde değiştirilmiş ve Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca görevlendirileceklerin sayısı 3'ten 2 ye indirilmiş ve fıkra ilçe ziraat yüksek 
mühendisi veya ziraat teknisyeninin de Komüsyona ithal edilmek suretiyle redaksiyona tabi tutu
larak yapılan bu değişiklik] erle kaibıü edilmiştir. 

2 nci fıkrada köy ifhtiyar heyeti kurulu veya belediye encümeni temsilcisinin seçilmesi halin
de Komisyonun bu üyelerinin mahallin en büıyüik idare âmiri) tarafından ilçe ziraat odası örgütü 
mensupları arasından re's en seçilecıeği hükmüne yer verilmek suretiyle değiştirilmiş ve seçimin 
hangi örgüt mensupları arasından yapılacağı açıklığa kavuşlturulmuştur. 

Maddemin 3 ve 4 ncü fıkraları aynen kabul edilmiş ve Hükümet yapılan değişikliklere iştirak 
etmiştir. 

Madde 36. — Tasarının, kamulaştırma karşılığının saptanması başlığını taşıyan 36 nei madde
si 1 nci fıkrada yer alan toprak rantı esası ve tanımlamasının yetersiz ve o/bjektif esaslardan 
uzak olduğu düşüncesi ile değiştirilmiş ve kamulaştırma karşılığının arazinin iklim bölgesi, kul
lanma şekli, sulama olanakları, ıslah durumu ve toprak endeksi gibi teknik faktörler ve ukştır-
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ma, pazarlama ve tarmısal gelir gibi ekonomik dtkenlere dayanılarak hesaplanacağı kabul edilmiş
tir. 

Maddenin diğer fıkraları aynen kabul edilmiş ve terim birliği sağlanmak ve baskı hatala
rı düzeltilmek suretiyle maddenin tümü Komisyonumuzca ka/bül edilmiştir. 

Hükümet yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 37. — Tasarının, kannıkştırana kararı başlığını taşıyan 37 nci maddesinin 1 nci fıkra

sında yazılı (Toprak K/eformu Müsteşarlığı), (Topraık ve Tarım Reformu Müsteşarlığı) şeklinde 
düzeltilerek .maddenin tümü kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan, bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 38. — Tasarının, kamnlaştırma kararının bildirimi başlığını taşıyan 38 nci maddesi 

1 nci fıkrada yer lalanı (Tapu Sicil Muhafızlığına veya memurluğuna) kelimederi (Tapu dairesine) 
şeklinde ve 2 nci fıkrasında yer alan (15 gün) ibaresi (onlbeş gün) şeklinde değiştirilmek suretiy
le kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 39. — Dava başlığını taşıyan tasarının 39 ncu maddesinde tespit edilmiş bulunan 15 gün

lük dava açma süresi 30 gün olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 40. — Tasarının, karşılığın ödenmesi başlığını taşıyan 40 nci maddesi Anayasada yer-

alan hükümlere uygun olarak Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve ödemeler, taksit miktar
ları, taksit süreleri, ödenecek peşin miktarlarda yapılan artırma ve değişikliklere ilâve olarak 
mülhak ve mazbut vakıflara ait topraklar için istisna hükümleri getirilmiş, tarımsal âlet ve maki
nelere uygulanacak hükümler ile kamulaştırılan toprakların sahipleri ile kredi müesseselerinin iliş
kilerini düzenleyen hükümlere yer verilmiş ve tespit edilen kamulaştırma karşılığının miktarın
da değişiklik yapılmaksızın kamulaştırmanın yapıldığı tarihteki toptan eşya fiyatları endeksi 
esas alınarak paranın satınalma gücünün azalması veya çoğalması sonucuna göre yıllık taksitlerin 
miktarlarının değişmesi öngörülmüş ve bu şekilde Anayasamızın 38 nci maddesinin 5 nci fıkrasında 
yazılı (taksitler eşit olarak ödenir) şeklindeki âmir hükmünün gereği gerçek bir şekilde kamulaş
tırma yolundaki para değerine göre yerine getirilmiştir. 

Tasarının 40 nci maddesinin fıkralarında yapılan değişiklikler ve ilâve edilen fıkralar hükümle
ri ve değişiklik gerekçeleri : 

Maddenin 1 nci fıkrasında yazılı (her taksit beş bin liradan az olamaz) hükmü (her taksit 
yirmi bin liradan az olamaz) şeklinde; (yirmi eşit taksitte ödenir) hükmü peşin ödenmesi öngörü
len meblağ da nazara alınmak suretiyle (bakliye bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda ödenmek 
üzere ondokuz eşit taksite bağlanır) şeklinde değiştirilmiş ve peşin ödenecek meblâğın kamulaş
tırma bedelinin tamamının yüzde 15'inden aşağı ve bu miktarın kırkbin liradan az olamayacağı 
esasları kabul olunarak 1 nci fıkra Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası (sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin 
tamamının kamulaştırılması halinde kamulaştırma karşılığının en az yüz elli bin lirası peşin olarak 
ödenir) hükmü en az iki yüzclli bin lirası peşin ödenir şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası 6 nci fıkra olarak aynen kabul edilmiştir. 
Maddenin tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve 

fabrika gibi yapı veya tesisler karşılığının tamamı peşin olarak ödenir şeklindeki 4 ncü fıkrası 
1Q ncu fıkra olarak açıklığa kavuşturulmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Maddenin 5 nci fıkrasında yer alan hüküm 11 nci fıkra olarak aynen kabul edilmiştir. 
Maddenin 6 nci fıkrası 12 nci fıkra olarak (tespiti) kelimesi ilâve edilmek suretiyle (yaban

cı uyruklulara ait taşınmaz malların kamulaştırılmasında karşılık tespiti ve ödenmesi mütekabili
yet esaslarına göre yapılır.) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca maddeye yeni bir 2 nci fıkra ilâve edilmiş ve borç taksitlerinin ödenmesinde 
para değerinde meydana gelecek değişikliklere karşı bir tedbir olmak ve Anayasanın 38 nci mad-
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desinin 5 nci fıkrasında yazılı (taksitler eşit olarak ödenir) şeklindeki âmir hükmünün gerçek 
anlamda gereğini yerine getirmek amacı ile kamulaştırma tarihindeki toptan eşya fiyatları endeks
leri esas alınmak suretiyle taksit miktarlarının hesaplanacağı hükme bağlanmış ve ancak gerek pe
şin ödenen miktar ve gerek taksitler toplamının kamulaştırma karşılığı toplam miktarını geçe
meyeceği kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz metninde yeralan (kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenen miktardan geriye 
kalan kısım yirmibin liradan az olduğu takdirde bakiye peşin ödenebilir) şeklindeki 4 neü fıkra 
ile (kamulaştırma karşılığının son taksiti yirmibin liradan az olduğu takdirde bu meblağ bir evvel
ki taksitle birlikte ödenebilir) şeklindeki 5 nci fıkra Komisyonumuzca yeni fıkralar 'olarak mad
de metnine ilâve edilmiştir. 

Yine Komisyonumuz metninde yeralan 7 nci fıkra mazbut ve mülhak vakıflara ait toprakların 
kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde istisnaî bir hüküm getirilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün sınaî yatırımlara yönelmesi olanağı hazırlanması amacı güdülmüştür. 

Komisyonumuz toprağı kamulaştırılanların Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarını kamulaştırma bedelinden öncelikle ödemelerini sağlamak için mad
deye yeni 8 ve 9 ncu fıkraları ilâve etmiş ve böylece kamulaştırma bedellerinden evvelâ Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatiflerine olan borçların ödenmesi esası 
getirilmiştir. 

Ayrıca arazisi kamulaştırılan işletmelerin bırakılan arazi için gerekli standartların dışında 
kalan faydalanabilir nitelikteki tarımsal âlet ve makinelerin sahipleri istediği takdirde kamulaş-
tırılabileceğine dair 13 ncü fıkra ilâve edilmiş ve 14 ncü fıkrada da bu âlet ve makinelerin nitelik 
ve standartlarının ve kamulaştırma karşılıklarının ne şekilde ödeneceğinin bir yönetmelikle tespit 
edileceği hükmü kabul olunmuştur. 

Komisyonumuzca düzenlenen bu yeni metne göre Hükümet 2 nci fıkrada yeralan hükme katıl
mamıştır. 

Komisyon metninin 1, 3, 4 ve 5 nci fıkralarında yeralan hükümlere; kamulaştırma karşılığının 
peşin ödenecek nispetinin yüzde 10 ve ilk tasiitin yirmibeş bin lira ve diğer taksitlerin önbeş bin 
lira ve yine sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamının 
kamulaştırılması halinde kamulaştırma karşılığının peşin ödenecek ilk taksitinin ikiyüz bin lira 
olarak tespit edilmesi halinde katılabileceğini beyan etmiş ve ancak Komisyon metninde yeralan 
esaslarda Hükümet görüşüne uygun olarak değişiklik yapılması istemi reddedildiğinden sonucu iti
bariyle Hükümet Komisyonca kabul edilen metnin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci fıkralarında yapılan değişik
liklere iştirak etmemiştir. 

Madde 41. — Tasarının borç senetleri ve faiz başlığını taşıyan 41 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
da yazılı (her türlü harç, resim ve vergiden muaftır) şeklindeki cümle dizisi kelimeler yer değiş
tirilmek ve anlam aynen muhafaza edilmek suretiyle (her türlü vergi, hare ve resimden muaftır) 
şeklinde düzenlenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Tasarının, hisse senedi ile ödeme başlığının taşıyan 42 nci maddesi Komisyonu
muzca yeniden düzenlenmiş ve maddenin 1. nci fıkrası açıklığa kavuşturulmuş ve kamulaştırma 
karşılıklarının azamî yirmi senede ödeneceği esasına uygun olarak kamulaştırma karşılığının tama
mı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kamu sınaî teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı 
hisse senetlerinin. Devletçe teminat altına alman yüzde 8 temettü garantisi 19 yıl süre ile sınırlan
mıştır. 

Yeniden düzenlenen 2 nci fıkrada hak sahiplerine kamulaştırma karşılığının yüzde 30 oranın
da toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak sınaî 
teşebbüslere katılma olanağı kabul edilmek suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

Hükümet ikinci fıkrada bakiyenin 19 yıl yerine 12 yılda ödenmesi kararma iştirak etmeyip ya
pılan diğer değişikliklere katılmıştır. 
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Madde 43. — Tasarının, borç senetleri ve hisse senetleri ile ilgili hükümler başlığını taşıyan 
43 neü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 1 nci fıkrada yeralan (yönetmelikle) kelimesi (yö
netmelikte) şeklinde düzeltilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Tasarının ödeme, elkoyma ve tescil başlığını taşıyan 44 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — Tasarının kamulaştırmanın iptali başlığını taşıyan 45 nci maddesi (kararı) keli
mesi (kararının) şeklinde düzeltilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 46. — Tasarının Toprak ve Tarım Eeformu bölgesi dışında kamulaştırma başlığını ta

şıyan 46 nci maddesi madde metninde yer alan (bölge başlanma) deyimi (Bölge Başkanlığına), 
(malın) kelimesi (malların) kelimesi ve (Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü) ibaresi (Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılınacak ilgili kamu kuruluşunun) şeklinde değiş
tirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 
Madde 47. — Bu madde; tahliye konusunda tasarıda genel hükümler içerisinde yer alan esas

lar yeterli görülmediğinden uygulamada kolaylık ve açıklık sağlamak amaeıyle düzenlenmiş ve 
tasarıda yer alan 47 nci maddenin karşılığını teşkil etmemek üzere komisyonumuzca yeni bir 47 
nci madde olarak tasarı metnine ithal .edilmiştir. 

Hükümet komisyonumuzca yeniden düzenlenen bu 47 nci maddenin tasarıda yer almasına ka
tılmıştır. 

Madde 48. — Tasarının 47 nci maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK DAĞITIMI 

Madde 49. — Tasarının 48 nci maddesi 49 ncu madde olarak madde metninde yer alan (bağım
sız bir işletme kuracak durumda bulundukları ve) kelimeleri madde metninden çıkartılmak ve 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişik
liğe katılmıştır. 

Madde 50. — Tasarının topra/k dağıtımımdan yararlanma başlığını taşıyan 49 ncu maddesi 50 
nci madde olarak bâzı değişiklikler yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin (a) ve (b) bentleri aynen kabul edilmiş, 
(c) bendi 52 nci maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyle Toprak ve Tarım Refor

mu bölgesinin ilânına ait duyurunun yapıldığı tarihten en az üç yıldan beri sürekli olarak o 
bölgede ikamet etmek ve toprak dağıtımından yararlanmak için istemde bulunmak şeklinde 
değiştirilmiş, 

(d), (e), (f) bentleri aynen kabul edilmiş, 
(g) bendinde yer alan 7 Temmuz 1972 tarihi, Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanunu

nun yürülüğe girdiği 26 Temmuz 1972 tarihiyle değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve, 
(h) bendi madde metninde aynen muhafaza edilmiştir. 
Hükümet komisyonumuzca yapılan değişiklik ve düzeltmelere katılmıştır. 
Madde 51. — Tasarının toprak istemi başlığını taşıyan 50 nci maddesi 51 nci madde olarak 

madde metninde yazılı (bölgesinde) kelimesi (bölgelerinde) ve (esaslar uyarınca) kelimeleri (esas
lara göre) şdklinde değiştirilmelk ve duyuru tarihinden itibaren bir ay içinde istemde bulunma 
zorunluğu esası getirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve yapılan bu değişikliiklere Hükümet 
iştirak etmiştir. 

Madde 52, — Tasarının toprak dağıtımında gözetilecek sıra başlığını taşıyan 51 nci maddesi 
52 nci madde olarak, 

(e) bendi tasarıda konu ile ilgili olarak yer alan diğer genel hükümler muvacehesinde gerek
siz görüldüğünden madde metninden çıkartılmak ve son fıkrasında yazılı (tarım ve veteriner fa-
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külteleriyle okullarını bitirenlerden) cümlesi (ziraat ve veteriner fakülteleriyle; ilgili meslek 
okullarını bitirenlerden) şeklinde ve aynı fıkrada yazılı (götürülenlerden) kelimesi (naklen yer
leştirilenlerden) şeklinde değiştirilmek ye madde tümüyle genel bir redaksiyona tabi tutulmak 
suretiyle yeniden düzenlenerek kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 53. — Tasarının aynı bent içinde gözetilecek sıra başlığını taşıyan 52 nci maddesi, 53 
ncü madde olarak yeni bir bent ilâve edilmek suretiyle ve bâzı değişikliklerle yeni bir düzenleme
ye- tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Maddenin 1 nci bendi 2 nci bent olarak ve bir yıllık öğrenim veya eğitim görme süresi 6 ay 
eğitim görme şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş ve ilâve edilen bent nedeniyle madde yeniden 
tertiplenmiştir. 

Hükümet komisyonumuzca yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 54. — Tasarının dağıtımda, verilecek toprak miktarı başlığını taşıyan 53 ncü maddesi 54 ncü 

madde olarak yeniden düzenlenin iştir. 
1 nci fıkrada tasarı metnine göre 51 ve 52 nci maddelere yapılan atıf gereksiz görülmüş ve bu 

fıkra (ıtoprak dağıtımından yararlanacak aile başkanlarına ve aile sayılan kişilere bu maddede belirti
len esaslar dahilinde, yeter gelir sağlayacak miktarda toprak verilir) şeklinde değiştirilerek kabul 'edil
miştir. 

2 nci fıkrada rakamda ifade edilen miktarlar yazı ile ifade -edilmek suretiyle kaleme alınarak aynen 
kalbııl edilmiştir. 

Beş nüfuslu bir aileye 1971 yılı toptan eşya fiyatları endeksine göre yılda 15 000 TL. İrk tarımsal 
gelir sağlanması esası komisyonum uze a da 'kabul edilmiş ve ancak tarımsal gelirin acık bir tanım
lamasının madde metninde yapılması zorunlu görüldüğünden komisyonumuzca anaddeye tarımsal ge
lirin tarifini ihtiva eden yeni bir 3 ncü fıkra ilâve 'edilmiştir. 

Maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları birleştirilerek 4 ncü fıkra olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Yine maddenin 5 ve 9 ncıı fıkraları birleştirilerek 5 nci fakra olarak yeniden düzenlenmiş ve ayrı

ca bu fıkraya endeksi 50'den farklı olan topraklarda verilecek arazi miktarının tespit ve hesaplanıma 
şeklini gösteren yeni bir Hıüküm getirilmiş ve 'hesaplamada kullanılmak üzere tasarıya 5 numaralı Tab
lo eklenmiştir. 

Maddenin 6 ncı fıkrası 7, 7 nci fıkrası 6 ncı fıkra oüarak aynen kabul edilmiş ve ilçelerin hangi 
katagoriye girdiğini gösteren 3 ve 4 numaralı tablolarda bütün ilçelerin kategorileri tespit edilerek 
tasarı metnine ilâve edildiğinden maddenin 8 nci fıkrasının mevzuu kalmamıştır. Bu nedenle 8 nci 
fıkra madde 'metninden çıkartılmıştır. 

Maddenin son fıkrası, fıkra metninde yazılı (diğer vasıflı arazilere ait miktarlar) kelimeleri çıkar
tılmak suretiyle 8 nci fıkra olarak ka'bul edilmiş ve Komisyonumuzca yapılan bu d ğe iş ikiliklere Hü
kümet katılmıştır. 

Madde 55. — Tasarının toprak dağıtılırken gözönünde 'bulundurulacak hususlar başlığını taşıyan 
54 ncü maddesi 55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Tasarının başka yerde toprak verilmesi başlığını taşıyan 55 nci maddesi 56 ncı 
madde olarak 1 nci fıkrasında yazılı (ailelerine) kelimesi (aileleri) şeklinde, 2 nci fıkrada yazılı (başka 
reform bölgesinde) kelimeleri (başka bir Toprak ve Tarım Reformu Bölgesinle) ve (Reform Bölge Baş
kanının) kelimeleri (Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının) şeklinde değiştirilmek suretiyle 
fcaıbul edilmiş ve yapılan bu değişikliklere Hükümet katılmıştır. 

Madde 57. — Tasarının örnek köy kurulması başlığını taşıyan 56 ncı maddesi 57 nci madde ola
rak ve ilk fıkrasında yazılı (içinde yapı ve tesisler olmak üzere bağımsız işi etmeler) kelimeleri çıkartıl
mak suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan değişikliğe iştirak etmiştir. 

Madde 58. — Tasarının borçlandırma başlığını taşıyan 57 nci maddesi 58 nci »mailde ola rak yeniden 
düzenlenmiş ve 1 nci fıkraya toprak dağıtımından yararlananların Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı lehine borçlanma tarihinin dağıtılan toprakların kendi adlarına tapu siciline kaydı tarihi olarak 
belirtilmek suretiyle değiştirilmiş ve iborelanma karşılığının 36 ncı madde hükmüne göre yapılacağı 
hususu 2 nci fıkra olarak maddeye ilâve edilmiştir. 
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Bu 'kanun hükümlerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlarla ilgili borçlandırma hükümleri 
3 ncü fıkrada düzenlenni'iş ve 'bu fıkra komisyonumuzca madde metnine daıhil edilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası 4 ncü fıkra olarak borç taksitlerinin ödenme zamanının hasat dönemi sonu 
dikkate alınmak suretiyle tespit edilnvesi hükmünün ilâvesi ile kabul edilmiş ve 'maddenin 3 ncü fıkra
sına açıklık getirilerek 5 nci fıkra olarak ve 4 ncü fıkrası 6 ncı fıkra olarak aynen kabul edilmiştir. 
Hükümet yapılan hu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 59. — Tasarının topraklandırılmayan çiftçilere sağlanacak olanaklar başlığını 
taşıyan 58 nci maddesi 59 neu madde olarak; 1 nci fıkra aynen, 2 nej fıkra ad'le başkanları veya 
aile fertlerinden isteyenlerin de diğer sektörlere aktarılabileceği esası getirilmek suretiyle 
ve 3 ncü fıkrada yer alan (tanınır) kelimesi (tanınabilir) şeklinde düzeltmek suretiyle kabul 
edilmiş ve yapılan bu değişikliklere Hükümet katılmıştır. 

ALTINCI BÖLÜM 

DAĞITILAN VE SAHİBİNE BIRAKILAN TOPRAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Madde 60. — Tasarının dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kazanılması başlığını taşıyan 
59 ncu maddesi 60 ncı madde olarak; 1 nci fıkrası aynen, 2 nci fıkrada yazılı (yükümlerini) keli
mesi (yükümlülüklerimi) şeklinde düzeltilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrasının 1 nci cümlesi fıkradan ayrılmış ve 3 ncü fıkra olarak (üç yıllık 
deneme süresi içinde arazi aday çiftçi tarafından mukaveleyle işletilir) şeklinde tertiplenmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrasının mütebaki kısmı 4 ncü fıkra olarak aday çiftçiden toprağı kul
lanma karşılığı alınamayacağı hükmünün ilâvesi ve fıkrada mevcut müteselsil kefalet yolu 
ile kelimelerinin çıkartılması suretiyle yapılan değişikliklerle kabul edilmiş ve Hükümet komis
yonumuzca yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 61. — Tasarının dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtla
malar başlığını taşıyan 60 ncı maddesi 61 nci madde olarak; maddenin 1 nci fıkrası 2 fıkra ha
line getirtilmek ve açıklık kazandırılmak suretiyle değiştirilmiş ve 2 nci ve 3 ncü fıkralar redak
siyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 62. — Tasarının bırakılan toprak üze rindeki kayıtlamalar başlığını taşıyan 61 nci mad
desi 62 oıci madde olarak maddede atıf yapılan 53 ncü maddenin komisyonumuzca değişti
rilerek 54 ncü madde olarak kabul edilmesi nedeniyle 1 nci fıkrada yazılı (53 ncü maddeye) 
ibaresi (54 ncü maddeye) ş eklinde değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 63. — A) Tasarının, dağıtılan veya sahibine bırakılan topraklar üzerinde kazandırıcı 
zamanaşımı işlemez ve bu yolla mülkiyet ve öteki aynî haklar kazanılmak hükmünü ihtiva eden 
63 ncü maddesi, yürürlükte bulunan yasalarda konu ile ilgili olarak yer almış olan hüküm
lerle çelişkiye sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden ve gereksiz olduğu sonucuna varıl
dığından; Hükümetin, yürürlükteki hükümlerin bir tekrarı niteliğinde görülmekle beraber 
maddenin tasarı metninde muhafazasının uygun olacağı mütalâasına mukabil komisyon söz konusni 
maddeyi tasarı metninden çıkarmıştır. 

B) Komisyonumuzca tasarıya yeni bir madde ilâve edilmesi ve 63 ncü maddenin tasarı met
ninden çıkartılması nedeni ile tasarının taksim ve ifraz yasağı başlığını taşıyan 62 nci mad
desi 63 ncü madde olarak maddede atıf yapılan 53 ncü maddenin komisyonumuzca değiştirile
rek 54 ncü madde olarak kabul edilmesi sebebiyle 2 nci fıkrada yazılı (53 ncü maddesinde) iba
resi (54 ncü maddesinde) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 64. — Tasarının dağıtılan toprağın ^eri alınması ve bırakılan toprağın kamulaştırıl

ması başlığını taşıyan 64 ncü maddesi komisyonu muzca aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 65. — Bu bölümde yer alan hükümlerin incelenmesinden aday çiftçilere kanunun 
tahmil ettiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halimde toprağın tahliyesi ile ilgili hü
kümlere yer verilmediği anlaşılmış ve böyle bir hükmün tasarıda yer alması lüzumuna karat* 
verilerek, konu ile ilgili bölüm sistematiğine göre yeni bir düzenlemenin C4 neti maddeden 
sonra yapılması uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca düzenlenen bu yeni 65 nci madde tasarıda yer alan ve geri alma işlemi 
başlığını taşıyan 65 nci madde karşıtı değildir. 

Hükümet komisyonumuz metninde yer alan 65 nci madde d üzenle meşine iştirak etmiştir. 

Madde 66. — Tasarının geri alma işlemi baş lığını taşıyan 65 nci maddesi 66 nci madde ola
rak ; 1 nci fıkraya toprak ve tarım reformu böl ge başkanlığının görevinin bitmesi nedeniyle 
toprak ve tarım reformu bölgesinden ayrılması veya bu örgütün kaldırılması halinde, dağıtılan 
toprakların geri alma işlemini yapacak kuruluşu belli eden ilâve ile, 2 nci fıkrayı aynen 3 neti 
fıkrayı fıkra metninde yazılı (örgüt) kelimesi (Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, şeklinde de
ğiştirilmek ve madde genel redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 67. — Tasarının dağıtılan toprağın geri verilmesi başlığını taşıyan 66 nci maddesi 
67 nci madde olarak; 1 nci fıkrasında yazılı (önemli) kelimesi yerine (kimse, herhangi) keli
meleri ikame edilmek suretiyle düzeltilerek kabul edilmiş ve yapılan bu düzeltmeye Hükü
met katılmıştır. 

Madde 68. — Mirasçıların tasarrufu başlığını taşıyan tasarının 67 nci maddesi 68 nci mad
de olarak; ihtiva ettiği hükümlere uygunluk sağlamak amacı ile (mirasçıların tasarrufu) 
şeklindeki madde başlığı (dağıtıma tabi miktara kadar olan topraklarda mirasçıların ta
sarrufu) şeklinde değiştirilmiş ve Medenî Kanun esasları gözönünde tutularak madde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 69. — A. Dağıtılan toprakların tahliyesi başlığını taşıyan tasarının 69 ncu maddesinde 

yer alan ve bir hatırlatmadan öteye mâna taşımayan tahliye hükümleri komisyonumuzca bir Top
rak ve Tarım Eeformu uygulaması için yeterli görülmemiş ve tasarı sistematiğine uygun olarak 
komisyonumuz metninde yeni 47 ve 65 madde sayıları tahtında ayrıntıları ile tahliyeye ait hüküm
lere yer verilmiştir. 

Bu nedenle tasarının 69 ncu maddesinin mevzuu kalmamıştır. 
Komisyonumuz 69 ncu maddenin tasarı metninden çıkartılmasına karar vermiş ve Hükümet ko

misyonumuz kararını uygun mütalâa etmiştir. 
B. Komisyonumuzca Tasarıdaki 69 ncu maddenin tasarı metninden çıkarılması nedeni ile ta

sarının bırakılan toprağa mirasçıların tasarrufu başlığını taşıyan 68 nci maddesi, komisyonumuz 
tarafından Miras Hukukumuz ve genel hükümlere paralellik sağlamak ve maddeye açıklık getiril
mek üzere yeniden tanzim edilmiş ve 69 numara tahtında ve madde matlabı, yapılan düzenleme
ye uygun olarak, bırakılan miktara kadar olan topraklarda mirasçıların tasarrufu şeklinde değiş
tirilmek suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet, yapılan bu değişiklik ve düzenlemeye katılmıştır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
TOPRAK VE TARIM REFORMU KOOPERATİFLERİ 

Yedinci bölüm başlığında yapılan değişiklik : 
Toprak ve Tarım Reformları Kooperatifleri şeklindeki yedinci bölüm başlığı, komisyonumuzca; 

(Toprak ve Tarım Eeformu Kooperatifleri) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Madde 70. — Tasarının Toprak ve Tarım Eeformu Kooperatifi başlığını taşıyan 70 nci mad

desi başlığı (Toprak-ve Tarım Eeformu Kooperatifleri) şeklinde düzeltilmek ve madde metninde 
yeralan (aile işletmelerinin) kelimeleri (tarımsal işletmelerin) şeklinde değiştirilmek ve metne 
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(pazarlanmasını) kelimesi ilâve edilmek suretiyle düzenlenmiş ve Hükümet komisyonumuzca yapı
lan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 71. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin görevleri başlığını taşı
yan 71 nçi maddesi; (a) fıkrasına (girdi) kelimesi, (f) fıkrasına, (ortakların müştereken yarar
lanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisler edinmek) kelimelerinin ilâvesi, (p) bendinin 
(kooperatiflerin amaçlarına ulaşmak için taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak ve bunlar üze
rinde yapı ve tesisler kurmak ve her türlü tarımsal faaliyette bulunmak) şeklinde değiştirilmesi 
ve komisyonumuzca ilâve edilen (r) bendinde Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin görev
leri arasına (sigorta acenteliği yapmak ve mevduat kabul etmek) görevleri ithal edilmek sure
tiyle yeniden düzenlenerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 72. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin mevduat kabulü ile il
gili esaslar başlığını taşıyan 72 nci madde, komisyonumuzca Toprak ve Tarım Reformu Koopera
tiflerinin görevleri arasına 71 nci maddede ilâve edilen (r) bendi ile (sigorta acenteliği yapmak 
ve mevduat kabul etmek) görevlerinin de ithal edilmesi nedeni ile yeni bir madde olarak düzen
lenmiştir. 

Bu madde tasarının birleşme başlığını taşıyan 72 nci maddesinin karşıtı değildir. 
- Uygulamada birliği sağlamak amacı ile maddenin düzenlenmesinde 1581 sayılı Tarım Kredi 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda yeralan mevduat kabulü esaslarına paralellik sağlanmış 
ve komisyonumuzca tedvin edilen bu yeni maddeye Hükümet katılmıştır. 

Madde 73. — Tasarının birleşme başlığını taşıyan 72 nci maddesi, 73 ncü madde olarak koope
ratiflerin birleşme suretiyle dağılma esasları 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda açıkça derpiş 
olunduğundan bu kanuna atıf yapmaktan ibaret bulunan birleşme hükümlerinin hatalı anlama ve 
uygulamalara sebebiyet vereceği ve 1163 sayılı kanunda bulunan hükümlerin Toprak ve Tarım 
Reformu Kooperatifleri için de geçerli olduğu gerekçesi ile birleşme suretiyle dağılma hükümleri 
madde metninden çıkartılmış ve bu maddede tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği sağlanması 
esaslarına yer verilerek madde başlığı (tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği) şeklinde değişti
rilmek suretiyle komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere ka
tılmıştır. 

Madde 74. — Tasarının ortak olma başlığını taşıyan 73 ncü maddesi 74 ncü madde olarak mad
denin birinci fıkrasında yazılı (veya toplulaştırma işleminden) kelimeleri çıkartılmak ve maddeye 
(kooperatiflerin iştigal konusu olan ürünlerle levazım ve ihtiyaç maddeleri ve girdileri üzerinde 
ticaret ve komisyonculuk yapanlar, bu kooperatiflere giremezler) şeklinde 3 ncü bir fıkra ve (Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ortak olanlar, 1581 sayılı kanuna tabi tarım kredi koope
ratiflerine ortak olamazlar) şeklinde 4 ncü bir fıkra ilâve edilmek suretiyle komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

İlâve edilen 3 ve 4 ncü fıkralarla kooperatiflerin menfaatleri ile çelişki halinde bulunan men
faat sahiplerinin Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ortak olmamaları ve Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatiflerine ortak olanların aynı amaçları taşıyan tarım kredi kooperatiflerine 
de ortak olamamaları hükümleri getirilmiştir. 

Ve böylece Toprak ve Tarım Kooperatifleri üzerinde ekonomik, şahsi tesirlerin önlenmesi ve 
kredi tevziatmdaki güçlüklerin giderilmesi üretim plânlamasının kolaylaştırılması ve mükerrer kre
di alınmasının önlenmesi amaçları sağlanmak istenmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 75. — Tasarının Yönetim Kurulu başlığını taşıyan 74 ncü maddesi 75 nei madde ola
rak; madde metninde yazılı (aile işletmesi) deyimi (tarımsal aile işletmesi) şeklinde yazılmak ve 
redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 76. — Tasarının üst örgütlenme başlığını taşıyan 75 nci maddesi 76 nci madde olarak; 
aynı çalışma alanı içinde 1 den fazla kooperatif veya birlik kurulmasının kaynak israfına sebe
biyet vereceği ve çalışma alanı karışıklığı doğuracağı düşüncesi ile komisyonumuzca bu maddeye 
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ilâve edilen yeni bir fıkra ile aynı çalışma alanı içinde 1 den fazla kooperatif ve birlik kurulma
sı yasaklanmış ve madde metninde bulunmayan merkez birliğinin yeri Ankara olarak gösteril
miş ve madde genel bir redaksiyona tabi tutulmak suretiyle yapılan bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Hükümet komisyonumuzca yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 77. — Tasarının müdürlerin atanması başlığını taşıyan 76 nci maddesi 77 nci madde 

olarak; 1 nci fıkrada işin özelliğine göre ziraat ve orman yüksek mühendislerine ve veteriner he
kimlere atamada öncelik verileceği esası getirilm'ek ve genel bir redaksiyona tabi tutulmak sure
tiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 78. — Tasarının ortaklık kurma başlığını taşıyan 77 nci maddesi 78 nci madde olarak; 
aynen kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişmesinden ibarettir. 

Madde 79. — Tasarının kooperatifçilik eğitimi başlığını taşıyan 78 nci maddesi 79 ııcu madde 
olarak (bu konuda Ticaret Bakanlığı ile işbirliği sağlanır) şeklinde bir fıkra ilâve edilmek ve 
madde metninde yazılı (reform kooperatifleri) ibaresi (bu kooperatiflerin) ibaresiyle değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 80. — Tasarının denetleme ve onama başlığım taşıyan 79 ııcu maddesi 80 nci madde 
olarak; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ile 
üst örgütleri denetlemesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlardan yardım istemesi ve Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının; tarımsal amaçlı diğer kooperatiflerin bağlı bulundukları Bakanlık veya 
kuruluşların mutabakatı alınmak suretiyle diğer tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların üst 
örgütlerini denetleme esaslarına yer verilmek suretiyle madde redaksiyona tabi tutularak yeniden 
düzenlenmiş ve yapılan bu değişikliklere Hükümet iştirak etmiştir. 

Madde 81. — Tasarının kooperatife ödenecek sermaye payı başlığını taşıyan 80 nci maddesi 
81 nci madde olarak madde metninde yazılı (paylarının % 25'i) ibaresi (paylarının yüzde yirmi-
beşi) şeklinde yazı ile yazılmak suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu düzenlemeye işti
rak etmiştir. 

Madde 82. — Tasarının kooperatiflere karşılıksız yardım başlığını taşıyan 81 nci maddesi 82 
nci madde olarak (reform bölgesi) kelimeleri (Toprak ve Tarım Reformu Bölgesi) şeklinde değiş
tirilmek ve rakamla ifade edilen yüzde nisbetleri yazı ile ifade edilmek .suretiyle değiştirilmiş ve 
yapılan bu değişiklik Hükümetçe benimsenmiştir. 

Madde 83. — Tasarının Kooperatifler Kanunu ve muaflıklar başlığını taşıyan 82 nci maddesi 
8.°) ncü madde olarak ve madde başlığı (Kooperatifler Kanunu, muaflıklar ve uygulanmayacak 
hükümler) şeklinde değiştirilmek ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki muaflıkların yeterli 
görülmemesi nedeni ile 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu esas alınmak 
suretiyle muaflıklar genişletilerek ve uygulanmayacak hükümler tadat edilerek değişiklik yapıla
rak kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliklere Hükümet katılmıştır. 

Madde 84. — Tasarının tip sözleşme başlığım taşıyan 83 ncü maddesi ile, anasözleşmenin tes
cili başlığını taşıyan 84 ncü maddesi birleştirilmek suretiyle 84 ncü madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde başlığı (tip anasözleşme ve anasözleşmenin tescili) şeklinde yeniden tanzim edilmiş ve 
tip anasözleşme ile anasözleşmenin tanzim ve tescili konularında Ticaret Bakanlığının görüşünün 
alınması ve tescil işlerinin Ticaret Bakanlığınca yapılması hükümlerine yer verilerek yeniden dü
zenlenmiştir. 

Hükümet maddenin yeni tanzim şekline katılmıştır. 
Madde 85. — Tasarının anasözleşmenin tescili başlığım taşıyan 84 ncü maddesi komisyonumuz 

metninin yukarıda 84 ncü madde düzenlemesi ile ilgili olarak tanzim edilmiş gerekçesinde belir
tildiği şekilde bir evvelki madde ile birleştirilmek suretiyle işleme tabi tutulması nedeniyle mev
zuu kalmamış olduğundan ikinci bir defa düzenlenmesi uygun görülmemiş ve tasarının anasöz
leşmenin tescili başlığını taşıyan 84 ncü maddesi 85 nci madde olarak; tasarı kredi ile ilgili ala
cak senetleri, belgeler, rehin hakkı ve ipotek tesisi ile ilgili hükümleri ihtiva etmediğinden bu 
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hükümlerin tasarıda yeralmasını teminen yeni bir madde ilâvesi zarurî görülmüş bu amaçla tan
zim olunan madde 85 nci madde olarak tasarıya ve komisyonumuz metnine dahil edilmiştir. 

Hükümet (alacak senetleri, rehin hakkı, ipotek tesisi ve kaldırılması) başlığını taşıyan bu yeni 
85 nci maddede yeralan hükümleri uygun mütalâa etmiştir. 

Madde 86. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kuruluş ve işleyiş esas
ları başlığını taşıyan 85 nci maddesi 86 nci madde olarak; maddeye açıklık ve genişlik getiril
mek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve yapılan bu değişikliklere Hükümet katılmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI 

Madde 87. — Tasarının amaç. başlığını taşıyan 86 nci maddesi 87 nci madde olarak açıklık ge
tirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve Hükümet komisyonumuzca yapılan bu düzenlemeye ka
tılmıştır. 

Madde 88. — Tasarının isteğe bağlı toplulaştırma başlığını taşıyan 88 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına açıklık getirilmek ve gerektiğinde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının toplulaş
tırma işlemlerinde resen harekete geçmesini sağlayacak hükümlere yer verilmek ve madde genel 
bir düzenlemeye tabi tutulmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu de
ğişikliklere katılmıştır. 

Madde 89. — Tasarının zorunlu toplulaştırma başlığını taşıyan 87 nci maddesi 89 ncu madde 
olarak maddede atıfta bulunulan 86 nci maddenin komisyonumuz metninde 87 nci madde olarak 
kabul edilmesi nedeni ile değiştirilmek suretiyle ve maddeye açıklık getirilerek kabul edilmiş ve 
yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 90. — Tasarının özel durumlarda toplulaştırma başlığını taşıyan 89 ncu maddesi 90 nci 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin; 
1 nci fıkrası, 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun; bağ, bahçe ve 

benzerleri ile ilgili hükümler başlığını taşıyan 3 ııcü maddesinde yazılı sıralama ve tanımlamaya 
uygun hale getirilmek ve bu tür arazilerde zorunlu toplulaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı 
belirtilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş, 

2 nci fıkrası, 1 nci fıkrada yapılan sıralama ve tanımlama değişikliklerine uygun hale getirile
rek aynen kabul edilmiş, 

3 ncü fıkrası, komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilen iştirak halindeki mülkiyetin müş
terek mülkiyete çevrilmesi başlığını taşıyan 31 nci maddesinde yapılan değişiklik gerekçesine isti
naden değiştirilen metne ve medenî kanun esaslarına göre değiştirilmiş, 

4 ncü fıkranın, bâzı hükümlerinin gereksiz bir tekrarlamadan ibaret olduğu ve bâzı hükümleri
nin hatalı anlama ve uygulamaya sebebiyet vereceği gerekçesi ile 2 nci cümlesi fıkra metninden 
çıkartılmak suretiyle ve atıf yapılan madde numarasında komisyonumuzca yapılan madde numa
rası değişikliği fıkra metnine ithal edilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 91. — Tasarının toplulaştırma sınırı başlığını taşıyan 90 nci maddesi 91 nci madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. 
Yapılan değişiklik madde numarası değişmesinden ibarettir. 
Madde 92. — Tasarının tapulama işlemleri başlığını taşıyan 91 nci maddesi 92 nci madde ola

rak madde numarasında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Madde 93. — Tasarının toplulaştırma hazırlığı başlığını taşıyan 92 nci maddesi 93 ncü madde 

olarak; 
1 nci fıkrası redaksiyon yapılmak suretiyle aynen 2 nci fıkrası proje alanındaki arazinin tüm 

olarak devir ve temlik edilebileceği hükmü ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek, 3 ve 4 ncü fık
raları aynen kabul olunmuştur. 
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Hükümet yapılan değişikliğe katılmıştır. 
Madde 94. — Tasarının derecelendirme bağlığını taşıyan 93 ncü maddesi 94 ncü madde olarak; 

1 ııci fıkrası aynen, 2 nci fıkraya derecelendirme komisyonunun teşekkül tarzını gösteren hüküm 
ilâve olunmak ve 3 ncü fıkraya açıklık getirilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş, Hükü
met bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 95. — Tasarının derecelendirmenin ilânı başlığını taşıyan 94 ncü maddesi 95 nci madde 
olarak; 1 nci fıkrası aynen, 2 nci fıkrada yazılı (ilân edilerek halka duyurulur) ibaresinde yer-
alan (halka) kelimesi çıkartılmak, 3 ncü fıkraya (arazisi toplulaştırmaya konu olan çiftçilerin) 
kelimeleri eklenmek ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiş, Hükümet yapılan de
ğişikliklere katılmıştır. 

Madde 96. — Tasarının toplulaştırmada gözönünde tutulacak hususlar başlığını taşıyan 95 nci 
maddesi 96 nci madde olarak; 

(a)bendi aynen, 
(b) bendinin son fıkrası (bu bendin 1 nci fıkrasındaki sabit tesislerin tespiti, bu kanunun 94 

ncü maddesinde yazılı derecelendirme ile birlikteyapılır) şeklinde değiştirilerek, 
(c) bendi aynen ve (d) bendi redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiş, Hükümet yapılan 

bu değişikliklere katılmıştır. 
Madde 97. —• Tasarının kamu hizmetlerine katılma başlığını taşıyan 96 nci maddesi 97 nci mad

de olarak madde numarası değişikliği yapılmak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Madde 98. — Tasarının tahsis, Plân ve projelerinin onanması başlığını taşıyan 97 ııci maddesi 
98 nci madde olarak tek fıkradan ibaret madde, iki fıkraya bölünmek ve komisyonumuzca düzen
lenen 2 nci fıkrada arazisi toplulaştırılanlarm verilen yeni araziyi kabul etmemeleri halinde yapı
lacak işlemin neden ibaret olduğu belirtilmek suretiyle yapılan değişikliklerle kabul edilmiş ve 
Hükümet bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 99. — Tasarının uygulama ve tescil işlemi başlığını taşıyan 98 nci maddesi 99 ııcu mad
de olarak sadece madde numarasında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 100. — Tasarının toplulaştırma alanlarında alınacak tedbirler başlığını taşıyan 99 ncu 
maddesi 100 ncü madde olarak madde numarasında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Madde 101. — Tasarının toprak bütünlüğünün korunması başlığın] taşıyan 100 ncü maddesi 101 
nci 'madde olarak madde numarası değiştirilmek ve redaksiyon yapılmak suretiyle değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan düzenlemeyi uygun mütalâa etmiştir. 
Madde 102. — Tasarının hakların aktarılması başlığını taşıyan 101 nci maddesi sadece madde 

numarasında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 103. — Tasarımın .reform bölgesi dışında toplulaştırma başlığını taşıyan 102 nci maddesi 
103 ncü madde olarak (reform (bölgesi dışında toplulaştırma) şeklindeki madde başlığı (Toprak ve 
Tarım Reformu Bölgesi dışında (toplulaştırma) şeklinde değiştirilmek, 2 nci fıkradan ibaret «bulunan 
madde metni 3 fıkra halinde yeniden tanzim edilmek ve 2 nei fıkrasında bu kanunla toprak ve tarım 
reformu 'bölgeleri içinde (bulunan toplulaştırma işlemlerinde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğına verilen görevlerin toprak ve tarım reformu 'bölgeleri dışında Toprak Su Genel Müdürlüğünce 
yerine 'getirileceği hükmüne yer vermek suretiyle ve 3 ncü fıikrası tapulama ni'ahkeme'lerinin mevcut 
olmaması halinde il veya ilçe aslî hukuk mahkemelerinde inceleme yapılarak toplulaştırmada meyda
na gelen ihtilâfların karara bağlanması öngörülerek değişiklik yapılmak suretiyle kalbul edilmiş ve Hü
kümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

DEVLET SULAMA ŞEBEKELERİNDE TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI 

Madde 104. — Taşanının tanını başlığını taşıyan 103 ncü maddesi, 104 ncü madde olarak madde 
jnımıarasında değişiklik yapılmak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 105. — Tasarının toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtme ve ilân başlığını taşı
yan 104 ncü maddesi 105 nei madde olarak, sadece madde numarasında değişiklik: yapılmak sure
tiyle 'kabul edilmiştir. 

Madde 106.— Tasarının sulama projesi alanı içinde 'kalan arazi ile ilgili işlemler başlığını taşı
yan 105 nei maddesi 106 ncı madde olarak, 1 nei fıkrasında yer alan (dondurulur) kelimesinin fık
ra metninden çıkartılması suretiyle yapılan değişiklikle, 2 nei fırkası aynen, 3 ncü fıkraya Devlet 
Su İşleri ile Toprak Su Genel Müdürlüğünün ne şekilde işbirliği yapacaklarına dair esaslara yer 
verilerek değiştirilmek ve 4, 5, ve 6 ncı fıkralar aynen kabul olunmuştur. 

Hükümet yapılan değişikliklere katılmıştır. 
Madde 107. — Tasarının proje alanındaki toprağım işletilmesi başlığını taşıyan 106 ncı maddesi 

107 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarasının değişmesinden 
ibarettir. 

Madde 108. — Tasarının Devlet sulamıa şebekelerinde tarımsal yerleşim başlığını taşıyan 107 nei 
maddesi 108 nei madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarasının değiştiril
mesinden ibarettir. 

Madde 109. — Tasarının toprağın işletilmesi esasları başlığını taşıyan 108 nei maddesi 109 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madda numarasınnı değişmesi ve .maddenin redak
siyona tabi tutulmasıdır. 

Hükümet yapılan bu düzenlemeyi uygun mütalâa etmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIK 

Madde 110. — Tasarının kiracılık başlığını taşıyan 109 ncu maddesi 110 ncu madde olarak kabul 
edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değiştirilmesinden ibarettir. 

Madde 111. — Tasarının ortakçılık başlığını taşıyan 110 ncu maddesi 111 nei madde olarak ka
bul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişikliğinden ibarettir. 

Madde 112. — Tasarının kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi başlığını taşıyan 111 nei madde
si 112 nei madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişikliğinden iba
rettir. 

Madde 113. — Taslarının ortakçılık süresi ve ortakçılık payının verilmesi başlığını taşıyan 112 nei 
maddesi 113 ncü madde olarak ortakçılık süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartılmak suretiyle değiştirilerek 
kabul edilmiştiir. Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 114. — Tasarının kira ve ortakçılık sözleşmelerinin düzenlenmesi başlığını taşıyan 113 ncü 
maddesi 114 ncü madde olarak; 1 ve 3 ncü fıkraları aynen, 2 nei fıkrası kiracı veya ortakçının kanu
nun yürürlüğe girme tarikinden başlamak üzere, otuz gün içinde ortakçılık veya kiracılık mukavele
sini fesih edeceğini bildirmek kaydıyle, ibi'ldirmeyi 'taHdbeden ilk hasat mevsimi sonunda kiracılık veya 
ortakçılık mukavelesini fesh etmek imkânına kavuşturulmak 'suretiyle yapılan değişiklikle kabul edil
miş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 115. — Tasarının kiracının veya ortakçının kiraya ya da ortakçıya vermesi başlığını ta
şıyan 114 ncü maddesi 115 nei madde olarak madde başlığının (kiracının veya ortakçının kiraya ve
ya ortağa vermesi) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş Hükümet yapılan bu değişikliğe 
katılmıştır. 

Madde 116. — Tasarının verginin toprak sahibince ödenmesi başlığını taşıyan 115 nei maddesi 116 
ncı madde Olarak, maddenin ilk kelimesi olan toprak kelimesinden sonra (ile ortağa) kelimeleri eklen-
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inek suretiyle 'değişiklik yapılarak kabul edilmiş ve Hükümet yapılan değişikliği uygu a mütalâa etmiş
ti*. 

Madde 117. — Tasarının toprak sahibinin. isteyemeyeceği! hususlar başlığını taşıyan 116 nei mad
desi 117 nei madde olarak madde başlığında yazılı (isteye'miyeceği) 'kelimesi (isteyemeyeceği) •şeklin
de tashih edilmek, 

(a) bendi aynen, 
(b) bendi, (işletmeden 'elde edilen kiracı veya ortakçıya ait ürün payının o üründen aynî olarak 

kendisine veya kendi istediği şekilde ve 'istediği yere satılmasını veya kendi tesislerimde işlenmesini) 
şeklinde değiştirilerek, 

(c) bendi aynen, ve (d) bendi borcun teminatı olarak gösterilen ürünlerin paraya çevrilmesi 
hakkı saklı tutulmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere 
katılmıştır. 

Maidde 118. — Tasarının sözleşmenin süre bitiminden önce feshi başlığını taşıyan 117 nei madde
si 118 nei madde olarak, (a) bendinde yer alan fesıih sebeplerine ilâveten devamlı ödeme imkân
sızlığının meydana gelmesi halinde fesih sebebi olarak bende eklenmek suretiyle, (b) ve (e) bentleri 
aynen, ve (c) bendine (ancak infaz ilk hasat dönemi sonunda icra edilir) şeklinde bir (ikinci fıkra 
ilâve edilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmış-
tıı\ 

Madde 119. — Taşanının feshi bildirme ve sözleşmemin uzatması başlığını taşıyan 118 nei mad
desi 119 ncu madde olarak ilk fıkrasının 118 nei (maddede yapılan değişiklik nedeniyle mevzuu kalma
dığından çıkartılması kararlaştırılarak ve ikinci fıkrada yazılı bir yıllık süre, iki yıl olarak değiştiril
mek ve madde bir fıkra haline getirilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş yapılan bu değişikliğe 
Hükümet katılmıştır. 

Madde 120. — Tasarının kiracının veya ortakçının ölümü başlığını taşıyan 119 ncu maddesi 120 
nei madde olarak madde numarasında değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 121. — Tasarının toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü başlığını taşıyan 120 inci 
maddesi 121 nei maidde olarak birinci fıkrası aynen, ikinci fıkrası mukaveleriin feshi için altı aylık 
bir süre tanınmak ve infazın (hasat dönemi 'sonunda yapılması esası 'getirilmek suretiyle değiştirilerek 
kalbul- olummuş ve Hükümet bu değişikliğe katılmıştı?. 

Madıdle 122. — Tasarının kira bedeli ve ortaklık p ayı başlığını taşıyan 121 nei maddesi 122 nei madde 
olarak madde metninde yer alan kira beledliyle ilgili hükümlerin gereksiz ve uygulama olanağından 
mahrum bulunduğu gerekçesiyle 'kira bedeline ilişkin hükümlere yer verilmeimek ve münhasıran 
ortaklık payı ile ilgili hususların düzenlenımesi yeterli görülerek madde ortaklık payı başlığı al
tında ve ortaklık payına hasren düzenlenmek suretiyle değiştirilmiş ve yapılan bu değişikliğe 
Hükümet katılmıştır. 

MadJde 123. — Tasarının kiracı veya ortakçının tazminat istemi başlığını taşıyan 122 nei mad
desinde yer alan hükümlerin aynı konuda yürürlükte bulunan yasalardan hükümler bulunması 
nedeniyle tasarı 'metninde yer alması gereksiz görüldüğünden tasarı metnine nazaran 122 nei 
•made olarak düzenlenen hükümlerin tamamı tasarı metninden çıkartılmış ve tasarının öncelikle 
satmalma hakkı başlığını taşıyan 123 ncü maddenin karşıtı olarak komisyon metninde düzenlen
mesi uygun görülmüştür. 

Tasarının öncelikle satmalıma hakkı başlığını taşıyan 123 ncü 'maddesinin birinci fıkrası ko
misyonumuzca iki fıkra haline getirilmiş ve bu fıkralarda toprak sahibine kiracı veya ortakçıya 
arazisinin satacağını bildirime ve tapuda arazisinin kirada veya ortakçıda olduğunu beyan etime 
mükellefiyetini tahmil eden esaslar ile kiracıya veya ortakçıya satışa çıkarılan arazinin tümünün 
satınalmması yükümlülüğünü getiren esaslara yer vermek suretiyle değiştirilmiş üç ve dördün
cü fıkralar hükümleri aynen kabul edilımıek suretiyle madde yeniden tanzim olunmuştur. Hükü
met bu değişikliklere katılmıştır. 
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Madde 124. — Tasarının süre bitiminden önce feshi başlığını taşıyan 124 ncü maddesi madde 
metninde yazılı (önemli sebeplerin) kelimeleri (mücbir sebeplerin) şeklinde değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 125. — Tasarının toprak sahibinin yükümlülükleri başlığını taşıyan 125 nci maddesi 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 126. — Tasarının uyuşmazlıkların çözülmesi başlığını taşıyan 126 ncı maddesi ilk fıkra
da yer alan (reform bölgesi) kelimeleri, (toprak ve tarım reformu bölgesi) şeklinde değiştirilmek 
ve rakamla ifade ©dilen miktarlar yazıyle belirtilmek suretiyle yapılan değişikliklerle kabul edil
miş ve Hükümet bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 127. — Tasarının toprak ve tarım reformu bölgesinde kiracılık ve ortakçılıkla işletme 
yasağı başlığını taşıyan 127 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 128. — Tasarının toprak ve tarım reformu bölgesinde kira sözleşmesinin yapılabileceği 
haller başlığını taşıyan 128 nci maddesinin a, b, c, d ve e bentleri aynen, f bendi (meslek, sanat 
ve görevlerinin icabı olarak ikametgâhlarının başka ilde bulunması nedeniyle sahibi oldukları top
rağı doğrudan doğruya işlemeyen veya işletemeyenler Türkiye'deki toplam arazileri bu kanunun 
54 ncü maddesinde gösterilen miktarların yarısını geçmemek kaydıyla) şeklinde (g) bendi (ça
lışmak üzere yurt dışına giden ve Türkiye'deki toplam arazileri bu kanunun 54 ncü maddesinde 
gösterilen miktarları geçmeyen işçiler, çalışmak için Türkiye'den ilk ayrıldıkları tarihten başla
mak üzere, gittikleri ülkede çalıştıkları süre'ce ençok beş yıl, sahibi oldukları toprakları kiraya 
verebilirler. Halen yurt dışında çalışan işediler için beş yıllık süre bu kanunun neşri tarihinde 
başlar.) ve (h) bendi (arazi sahibi bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Türkiye'deki 
toplam arazileri bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarları geçmemek üzere, görev sü
releri sonuna kadar topraklarını kiraya vermek suretiyle işletebilirler.) şeklinde komisyonumuz-
oa düzenlenerek metnine ithal edilmek ve maddede yer alan bentlerde yazılı hükümlere müteferri 
diğer esaslara bentlerden sonra gelen fıkralarda yer verilmek suretiyle değişiklikler ve ilâveler 
yapılarak kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişiklik ve ilâvelere katılmıştır. 

Madde 129. — Tasarının kiracılık ve ortakçılıkla işletmenin denetimi başlığını taşıyan 129 ncu 
maddesi denetimin toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Eeformu örgütünce, 
bölgelerin dışında Tarım Bakanlığınca yapılması öngörülerek madde öngörülen bu esaslar dahi
linde değiştirilerek kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 130. — Tasarının kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortakçılık sözleşmelerin sona er
mesi başlığım taşıyan 130 ncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı (otomatik) kelimesi (kendili
ğinden) kelimesiyle değiştirilmek, ikinci fıkrası aynen kabul edilmek suretiyle ve maddeye bu 
kanunun 23 ncü maddesinin (e) bendi gereğince Toprak ve Tarımı Reformu Müsteşarlığı tarafın
dan kiraya verilen arazilerde kiracının araziyi ne şekilde tahliye edeceğine dair yeni bir üçüncü 
fıkra ilâve edilerek kabul edilmiş, yapılan bu ilâve ve değişikliklere Hükümet katılmıştır. 

ONBİR1NC1 BÖLÜM 

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR 

Madde 131. — Tasarının tanım başlığını taşıyan 131 nci maddesinin (a), (b), ve (c) bentleri 
aynen, (umumun yararlandığı çayır ve otlaklar mera sayılır) şeklindeki ikinci fıkrası (umuma ait 
çayır ve otlakların kullanılmasında ve yararlanılmasında ve meralara ilişkin hükümler uygulanır) 
denmek suretiyle ve fıkraya açıklık getirilmek amacıyle değiştirilerek kabul edilmiş ve madde 
yeniden düzenlenmiştir. Hükümet bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 132, — Mera, yaylak ve kışlakların hukuıkî durumu başlığını taşıyan tasarının 132 nci 
maddesi komisyonuımuzea '1 ve 2 nıci fıkraları aynen, 3 ncü fıkrası tahsis yapacak heyetleri belirt
mek suretiyle değiştirilerek ve 4ncü fıkrasında vazıh (ve) kelimesi (veya) şeklinde düzeltilmek 
suretiyle kabul edilmiş Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 
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Madde 133. — Tasannan mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis' edilecek yerler başlığını taşıyan 
133 mcü maddesinim '(a) ve (b) bentleri aynen '(.c) bendi mahallî idarelerin ((köyler ve beldeler) tü
zel kişilikleri adına tapulu olan mera, yaylak ve kışlakların kamulaştırılalbileceği belirtiHerek fık
raya açıklık 'getirilmek suretiyle değiştirilerek 'kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet 
katılmıştır. . . . 

Maıdjde 134 .— Tasarımın tespit ve tahsis başlığıma taşıyan 134 mcü maddesi ile tespit ve tahsis 
komisyonları başlığımı taşıyan 1'3!5 mci maddesi 'birleştirilmek ve madde metinlerinde yer alan mü
kerrer hükümler ayıklanmıak suretiyle yenideutamzim edilmiş ve Hükümet bomisyonumuzea ya
pılan bu şekildeki değişikliğe katılmıştır. 

Madde 135. — Taslarımın 135 mci maddesi 134 rueü maddeyle birleştirilerek 134 nlcü madde 'numa
rası tahtında yeniden düzenlenmesi ve tasanda mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak ve bu 
dosyaların Toprak ve Tarım Reformu bölgelerimi tespit ve ilânımdan sonra devir ve tabi olacağı 
işlemleri gösteren bir hıükme yer verilmemesi ne demi ile tasar ıda me/vcut bu boşluğu doldurmak 
amacı ile (idarî makam ve idarî yargı mercilerindeki dosyaların devri) başlığı altımda koımisyonu-
muzica yeni bir 1İ3I5 nıci madde düzenlenmiş ve Hükümet maddenin bu şekli ile tasarıda yer almasını 
uygun görmüştür. 

Majddıe 136. — 'Tasarının başlama, ilân ve tebliği başlığımı taşıyan 1816 mcı maddesi açıklığa kavuş
turulmak suretiyle değiştirilerek yeniden düzem^enımiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe batıl-
mıştır. 

Madde 137. — Taslarının tespit ve tahsisten öme yapılacak işler başlığını taşıyan 137 mci madde
si mıadde metninde yazılı (8ö îgün) deyimini -(otuz (güm) şeklimde (tapu sicil muhalfızlığı veya me
murluğum daim) kelimielerinin (tapu dairesimdem) şeklimde 'değiştirmek suretiyle yeniden düzenlem-
mişlvie Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

'Maidde 133. — Tasarınım' ımera, yaylak ve kışlak ihtiyacınım tespiti başlığımı taşıyan 138 mci 
maddesi ,ko:misy omumuiz'ca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde matlabı, maddedeki hükümlere uygun -olarak ve «mera, yaylak ve kışlaklarla bunlara 
ait übtiyacın tespiti» şeklimde değiştirilmiştir. 

Maddenin 1 nci'fıkrası aynen 'kabul olunmuştur. 
•2 mci fıkrasında yazılı (diğer taraftan) kelimeleri fıkra metninden çıkartılmak ve birim hayvan 

esası ibaresinin yetersizliği nedeni ile (bir büyük Ibaş hayvan birimi .içim) ibaresıime yer verilmek 
suretiyle birim tamiımlanması yapılarak mieıra, yay laik ve kışlaklarım daralmasmı önlemek amacı ile 
ihtiyaçtan fazla çıkan mera, yay'lak ve kışlaklarım ihtiyaıç içimde büluntan em yakım köy, köyler ve 
beldelerim mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçları içim hu kamum hükümlerine ıgöre tahsis edilebilir hük
müne yer yerilmek suretiyle değiştirilerek ve yeniden, düzenlenilerek kabul edilmiştir. 

Gerçekten- ülkemizde çeşitli yasalara ıgörie Cuımhuriyeltimizin kuruluşundan (bu yana arazi dağı
tım ve tahsisi erinde çeşitli nedenlerle bilimsel olmayan bir şekilde mera, yaylak; ve kışlakların 
daralması sonucumu doğuran bir-uygulamaya ıgidildiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar buvtür ara
zinin tarım arazisinle dömüştürülmesimde . fayda sağlanamamış olduğunu 'göstermektedir. Komis
yonumuz artan nüfus ve bu nüfusun beslenmie zorunluğu ve ihtiyacını 'gözönünde tutarak yurdu
muzda hayvancılığın inkişafını sağlamak aımaeıyle bu tür arazimim küçülmesine ve verimsiz bir 

hale getirilmesinle ortam hazırlayabilecek nitelik tekıi hu hükmün madde metnimden çıkartılmasını 
uygum 'görmüş ve ihtiyaiç fazlası mıera, yaylak ve kışllakların tarım arazisine' dönüştüriümesıimd ka
bul etmieyerek bu fazlalıkların ihtiyaç sahibi köy ve beldelerin istifadesine tahsisi uygun ıgörülmüş-
tüi«. 

Komisyonumuz ayrıca, 138 nci maddenin som fıkrasında yazılı (buralarda otlatılabileıcek hay
vanlar) kelimelerini fıkra metninden çıkartmış ve klomu ile ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında 
ilgili bakanlıklarım mütalâalarımın Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığımea •alınmasını öngör
müştür. 
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Hükümet yapılan bu değişikliklere kaıtılınıışifcır-. 
Madde T39 . — Hasarının tahsis kararı başlığını t -aşıya n! 139 ncu maddesi kamisyonumuzca 138 

nci .maddede yapılan değişikliğe uygun olarak 1 nıci fıkranın sonunda yazılı (hayvan -birimi) deyi
mi yerine (Ibüyüık baş -hayvan binimi) ijbanesiın!e yer vermıek suretiyle değişikliğe talbi tutanak ka
bul edilmiş ve. yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 140. — Tasarlının tebliğ ve kütüğe kayıt badiğini taışıya.n 140 ncı maddesi madde meıtınin-
de yazılı ('tapu sicil muhafızlığına veya memurluğuna) deyimi yerine (tapu dairesine) deyimime 
yer verilmek suretiyle ve redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiş ve yapılan >bu değişikliğe 
Hükümet iştirak etmiştir. 

Madde 141. — Tasarının tahsis amacı ve değiştiril/mesi başlığını taşıyan 141 mlei maddesi Hükü
met tarafından hazırlaınaıak Millet Meelisinte sunulmuş tasarılarda yer alan tenim ve isimlere uy-
gu-riluk sağlamak aımacıyle madde metninde yazılı {tabiat parkı) deyimi yerine (milî park) deyimine 
(.reform bölgeleri) deyimi yerine (Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri) deyimine yer verillmıek su
retiyle değiştirilerek kalbul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 142. — Tasarının tahsis kararının ilânı ve istihkak davası başlığını taşıyan 142 inci mad
desi esaiSİarı aynen muhafaza .'edilerek mıaddeye açıklık getirilmek ve redaksiyona talbi tutulmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet komisyonumuzca yapılan bu düzenlemeye katılmıştır. 
Madde !İ43. — 'Tasarımın mera, yaylak ve kışlak üzerinde kazandırıcı zamamaşümı yoluyle ya

pılmış o'lan tescillerin durumu başlığımı taşıyan 143 mcü maddesi Anayasaya ve kazaınılımış haklar 
müessesesine aykırı olduğu -tespit edilen ve ispat yükümlülüğümün yer değiştirmesi sonucunu do
ğuran hükmü madde (metninden çıkartılmak ve diğsr esasları aynen muhafaza edilmek suretiyle ye
nliden düzeni emerek kabul •edilmiştir. Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

•Madde 144. — Tasarının tahsis kararında değişiklik başlığını taşıyan 144 ncü maddesi (ıretform 
bölgesinin) (Toprak ve Tarım Reformu bölgesi) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul 'edilmiş ve 
Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 145. — Tasarının mera, yaylak ve kışlak kütüğü başlığını taşıyan 145 mci maddesi ay
nen! kaibul 'edilmiştir J 

Madde 146. — Tasarının mera, yaylak ve kışlak iddiasının ispatı başlığını taşıyan 146 ncı mad
desi, maddenin başıma (Mera, yaylak ve kışlak kütüklerinin tanziminden sonra) ibaıresi eklentmek 
suretiyle değiştirilerek kaibul edilmiştir. Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 147. — Tasarının yararlanma hakkı ve .kapsamı başlığını taşıyan 147 mci ımıaddesi madde 
metninde yazılı (göçürülem) kelimesinin! (naklen ^rleştirilenler) kelimıeleri ile değiştirilmesi sure
tiyle kabul, edilmiştir. 

Hükümet yapılan değişikliğe iştirak etmiştir. 

Madde 148. — Tasarının otlatma ve barındırma .gücümde artış başlığını taşıyan 148 mci madde
si madde başlığının (aşın otlatmamın önlenmesi) şeklinde ve 2 nci fıkrada yazılı (.138 mci madde
de gösterilen esaslara igöre komisyonie.a yeniden tespit yapılır) şeklindeki hükmü (1'38 nci madde
de (gösterilen esaslara göre, komisyonca yeniden tespit yapılarak otlatılacak hayvan 'miktarı artı
rılabilir) şeklinde, fıkraya açıklık verilmek suretiyle değiştirilerek kaibul edilmiş ve Hükümet ya
pılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 149. — Tasarının yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı başlığını taşıyan 149 ncu 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 150. — Tasarınım otlatma hakkının kullanılması başlığını t'aşıyan 150 nci maddesi madde 
metninde yer »lan otlatma hakkının devredilmesi ve kullanılması ile ilgili hükümlerin uygulamada 
çeşitli ıgüçlük ve suiistimallere sebebiyet vereceği ve esasen mera, yaylak ve kışlaktan yararlanan
ların yükümlülükleri 1152 nci. maddede bu konuyu da kapsayacak şekilde düzenlenmiş olması neden
leri ile bu mladdenim tasarıdan çıkartılmasına kar:ar verilmiş ve Hükümet komisyonuımuz kararımı 
uygun mütalâa etmiştir. 
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1150 nei maddenin tasarı metninden çıkartılması sebebiyle tasarının mera, yaylak ve kışlak ürün
lerinin paylaştırılması başlığını taşıyan 151 nci maddesi 150 nıci madde olarak mıadde metininde 
yer alan ürünlerin aynen paylaştırılmasının uygıılıamıada güçlükler çıkarabileceği gerekçesi ile me
ra, yaylak ve kışlak ürüınlerin,in ıslatılması ve elde edilen gelirin köylerde köy sandıklarında, bele
diyelerde belediye bütçesine irat kaydedilecği ve bu meblağların öncelikle mera, yaylak ve kışlak
ların bakım, koruma ve ıslahı için 'harcanacağı hükmüne yer verilmek suretiyle yeniden düz enlenmiş 
ve Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 151. — Tasarının mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların yükümlülükleri başlığını 
taşıyan 152 nci maddesi 151 nci madde olarak, madde başlığı (Mera, yaylak ve kışlaklardan ya
rarlananların yükümlülükleri) şeklinde düzeltilmek, 1 nci fıkrada yer alan ücretlerin yönetmelik
le tespit edilmesi hükmü yerine, köylerde köy ihtiyar heyetleri ve belediyelerde belediye encümen
lerince tespit olunacağı hükmü getirilmek ve ücret tespiti ile ilgili anlaşmazlıkların Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca çözümleneceği hususu fıkra metnine ilâve edilmek, ve 2 nei fıkra aynen, 
3 ncü fıkraya (gecikme zammı tahsil olunmaz) hükmü getirilmek ve satılan ürünlerden elde 
edilecek meblâğın komisyonumuzca 150 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak sarf şek
li gösterilmek ve mera, yaylak ve kışlak sınırlarının işaretlenmesi görevi bir âmme hizmeti ola
rak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Köy İşleri Bakanlığına verilmek suretiyle ve bu esas
lar içerisinde düzenlenerek işaret edilen bu değişikliklerle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu 
değişikliklere katılmıştır. 

Madde 152. — Tasarının sınırların işaretlenmesi başlığını taşıyan 153 ncü maddesi 152 nci 
madde olarak lüzumsuz bir tekrardan ibaret bulunan son fıkra madde metninden çıkartılmak 
ve tasarının komisyon metnine nazaran 151 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 
köy ve belediyelere sadece mera, yaylak ve kışlakların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve
ya Köy İşleri Bakanlığınca tanzim edilen sınır işaretlerinin muhafazası görevi verilmek suretiyle 
değiştirilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 153. — Tasarının mera, yaylak ve kışlağın ıslahı, bakım ve geliştirilmesi başlığını ta
şıyan 154 ncü maddesi 153 ncü madde olarak; meraların, yaylakların ve kışlakların ıslahı, bakım 
ve geliştirilmeleri ile ilgili projelerin, reform, bölgelerinde; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığında ve reform bölgeleri dışımda, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının koordinatörlü
ğünde Tarım, Köy İşleri ve ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığınca hazırlanıp uygulanması ön
görülerek madde yeniden düzenlenmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 154. — Tasarının mera, yaylak ve kışlağın korunması başlığını taşıyan 155 nci madde
si 154 ncü madde olarak geliştirme projelerinde önerilen hususların yerine getirilmesinde muhtar 
ve belediye başkanlarının yardımcı olmaları esası ilâve edilmek ve redaksiyon yapılmak suretiyle 
değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 155. — A) •Tasarının çoban tutulması ve ücreti başlığını taşıyan 156 nci maddesi komisyo
numuzca gereksiz bir teferruat olarak nitelendirilmiş ve esasen bu konuda yerleşmiş bulunan 
teamüllerin dışına çıkılması sakıncalı görülmüş ve bu nedenlerle tasarıda yer alan 156 nci mad-
da hükümleri tasarı metninden çıkartılmıştır. 

B) (A) bendinde yazılı nedenlerle tasarının inşaat yasağı başlığını taşıyan 157 nci maddesi 
155 nci madde olarak mera, yaylak ve kışlaklarda bunların kullanılma amacına uygun yapı ve 
tesisler ile umumun istifadesine arz edilen yapıların inşa edilmesine imkân verecek şekilde ve 
süreklilik arz etmeyen ağıl ve barınakların ancak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni 
ile inşa edilebileceği hükmü ilâve olunarak madde komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve Hükü
met yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 156. — Tasarının orman bölgelerinden yararlanma başlığını taşıyan 158 nci maddesi 
156 nci madde olarak madde numarasında değijiklik yapılmak suretiyle komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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Madde 157. — Tasarının birlikte yönetim başlığını taşıyan 159 ncu maddesi 157 nci madde ola
rak,) (karma kurula mahallin mülkî âmiri başkanlık eder) cümlesi (Karma kurula mahallin en bü
yük idare âmiri başkanlık eder) sekilinde değiştirilmek ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul 
edilmiş yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 158. — Tasarının idarî sınırlarda değişiklik başlığını taşıyan 160 ncı maddesi 158 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarasının değişmesinden ibarettir. 

Madde 159. — Tasarının tabiat parkları başlığını taşıyan 161 nci maddesi ,159 ncu madde ola
rak ve komisyonumuzca 141 nci maddede yapılan değişikliğe uyulmak suretiyle (Tabiat parkları) 
deyimi (millî parklar) şeklinde değiştirilmiş ve madde matlabı da bu değişikliğe uygun hale ge
tirilmiştir. 

Madde 159. — Tasarının tabiat parkları başlığını taşıyan 161 nci maddesi 159 ncu madde ola
rak ve komisyonumuzca .141 nci maddede yapılan değişikliğe uyulmak suretiyle (Tabiat parkları) 
deyimi (millî parklar) şeklinde değiştirilmiş ve madde matlabı da bu değişikliğe uygun hale 
getirilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 160. — Tasarının mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklar başlığını taşıyan 162 
nci maddesi 160 ncı madde olarak ve 1 nci fıkrada yazılı (Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmaz
lık Komisyonunca ine denmeksizin, o uyuşmazlıklara bakan) kelimeleri yerine görevli) kelimesi 
yazılmak suretiyle değiştirilmiş 2 nci ve 3 ncü fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet bu değişikliğe iştirak etmiştir. 

ON4KİNOİ BÖLÜM 

TOPRAK ve TARIM REFORMU UYUŞMİAZLl!KLARıI>NIN ÇÖZÜLMESİ 

Madde 161. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu başlığını taşı
yan 163 ncü maddesi 161 nci madde olarak, 1 nci ve 2 nci fıkraları aynen ve 3 ncü fıkrasının so
nuna (kurulabilir) kelimesinden sonra (kurulabileceği gibi aynı Toprak ve Tarım Reformu Uyuş
mazlık Komisyonu birden çok toprak ve tarım reformu bölgesi için görevlendirileıbilir) şeklinde 
bir ilâve yapılmak suretiyle kabul edilmiş Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 162. — Tasarının komisyonun çalışması ve karar vermesi başlığını taşıyan 164 ncü mad
desi 162 nci madde olarak madde metninde yer alan rakamların yazı ile ifade edilmesi sağlan
mak suretiyle değiştirilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 163. — Tasarının karar üzerine yapılan işlem başlığını taşıyan 165 nci maddesi 163 
ncü madde olarak son fıkrası (dava açılmadığı takdirde komisyon kararı kesinleşir ve tarafların 
dava hakkı düşer) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişik
liğe katılmıştır. 

Madde 164. — 'Tasarının ,görevli mahkeme başlığını taşıyan 166 ncı maddesi 164 ncü madde 
olarak, 1 nci, 2 nci ve 4 ncü fıkralarında yazılı (bölgesinde) kelimelerini (bölgelerinde) şeklinde 
ve yine 1 nci fıkrada yer alan (doğan her türlü uyuşmazlıklar) ibaresi (doğan iadlî ve idarî yar
gıya ilişkin her türlü uyuşmazlıklar) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan 
bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 165. — Tasarının yargılama usulü başlığını taşıyan 167 nci maddesi 165 nci maddesi 
olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişikliğinden ibarettir. 

Madde 166, — Tasarının dava amaç başlığını taşıyan 168 nci maddesi 166 ncı madde olarak, mad
denin tertip ve tanzim şekli değiştirilmek ve madde metni redaksiyona tabi tutulmak suretiyle de
ğiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 167. — Tasarının dava dosyalarının devri başlığını taşıyan 169 ncu maddesi 167 nci 
madde olarak, madde başlığı (genel mahkemelerdeki dava dosyalarının görevli mahkemeye devri) 
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ve ıson fıkrası (görevli malhkeme, genel mahkemelerden devrolunan davaları, kaldığı noktadan in
celer ve karara bağlar) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 
Miajdlde 168. — Tasarının davaya katılma başlığını taşıyan 170 nci maddesi 168 nci madde ola

rak kavram karışıklığına ve hatalı uygulamalara imlkân verilmemesini teminen komisyonumuz
ca yeniden düzienleınımiştir. 

Tüılk Usul Hukukunda aslî müdahale hükümlerine yer verilmemlişıtir. Hukuk Usulü Mahkeme
leri Kanununun 53 ve müteakip maddelerimde fer i müdahale müessesesine ait esaslar vazedil
miştir. Bu halde de davaya müdahale etmek isteyenin taraflardan birine iltihak etme mecburiye
ti vardır ve karar taraflara izafeten verilir. Maddede yer alan hükümler ve maddenin yazılış şek
li iltibasa meydan vereeelk nitelikte gömüldüğünden elde edilmek istenen sonucu hâsıl etmek ve 
kavram karışıklığını bertaraf etmek üzere madde komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve Hü
kümet yapılan değişikliğe katılmıştır. 

üVCaıdide 169. — Tasarının mahkemenin bakacağı diğer işler başlığını taşıyan 171 nci maddesi 
169 ncu madde olarak (mahkeme) deyimi (görevli mahkeme) şeklinde ve iştirak halindeki mülki
yetin müşterek mülkiyete çevrilmesine dair işlerin de ilâvesi ile ve yapılan değişiklikler madde 
başlığına da sirayet ettirilmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu deği
şikliğe katılmıştır. 

JVEaıdıdie 170. — Tasarının vekâlet başlığını taşıyan 172 nci maddesi 170 nci madde olarak mad
de metninde yazılı (görevli tapulama mahkemesi) ibaresi (ıgörevli mahkeme) ve (yararı aynı) 
ibaresi ('birlikte taraf) kelimeleri ile değiştirilmok suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan 
bu değişikliğe katılmıştır. 

MJaldjde 171. — Tasarının vekâletname ve vekâlet ücreti başlığını taşıyan 173 ncü maddesi 171 
nci madde olaralk madde metninde yazılı (ıgörevli tapulama mahkemesinde ibareleri (görevli mah
kemenin) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
üVEaldldie 172. — Tasarının ilâmlar ve tebliğ başlığını taşıyan 174 ncü maddesi 172 ncü madde 

olarak ve madde metninde yazılı (görevli tapulama mahkemesinin) ibaresi (görevli mahkeme
nin) şeklinde değiştirilmek suretiyle kafbul edilmiştir. 

Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 

Mald&e 173. — Tasarının kanun yolları başlığını taşıyan 175 ncii maddesi 173 ncü madde ola
rak Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısının Mil
let Meclisi G-enel Kurulunda kabul edilerek Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilmekte olduğu 
gözöınünde tutularak bu tasarıda yer alan hükümlere paralellik sağlamak, terim ve atıf hata
ları düzeltilmek suretiyle yapılan değişüklifclerie komisyonumuzca yeniden düzenlemmişıt/ir. 

Maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 1 000 liralılk değer 2 000 liraya çıkartılmış ve (görevli tapu
lama mahkemesince) ibaresi (görevli mahkemenin) şeklinde ve (davalara ait kararlar kesindir) 
deyimi yerine (taşınır mallar ile ilgili davalara ait kararlar kesindir) ibaresine yer verilmiştir. 
Kesin olan kararlar taşınır mallar ile ilgilidir, kıymeti ne olursa olsun taşınmaz malların aynına 
taallûk eden anlaşmazlıklarda kararların kesin olması hükmünün madde metninde yer alması 
uygun görülmemiştir. 

2 ncii fıkra (taşınmaz mallar ve değeri 2 000 lirayı geçen taşınır mallar ile ilgili davalara 
ait kararlar aleyhine kanun yollarına başvurmada, davaya balkan görevli mahkemenin tabi oldu
ğu usul uygulanır) şeklinde komisyonumuzca yeniden maddeye ilâve edilmiştir. 

Tasarı metnine göre mevzuu kaılmadığından 2 ncii fıkra madde 'metninden çıkartılmıştır. 
Maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı -25 bin liralık değer 20 bin Türk lirası olarak değiştirilerek 

kabul edilmiş ve son fıkrasında yazılı «Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair» 1221 sayılı Kanu
nun 22 . 4 . 1962 tarih ve 45 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi uyarınca ibaresi fıkra met-
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ninden çıkartılmış (Yargıtayın kamıüaştırmıaya ilişkin kararları inceleyen dairesinde karara 
bağlanır) şeklinde düzenlenerek yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 
Madde 174. — Tasarının dava dosyalarının devri başlığını taşıyan 176 ncı maddesi 174 ncü 

madde olarak, ve madde başlığı (görevi sona eren mahkemelerdeki dava dosyalarının devri) şek
limde ve maddede yazılı tapulama mahkemesi ibaresi (.görevli mahkeme) biçiminde değiştirilmek 
ve yine madde metninde yazılı (166 ncı madde uyarınca mahkemenin görev süresi uzatılmamış 
ise) ibaresi madde meltninden çıfcaritılmalk suretiyle 'kabul edilmiş Hükümet yapılan bu değişik
liklere katılmıştır. 

Madde 175. — Tasarının adlî tatil başlığını taşıyan 177 nci maddesi Hukuk Usulü Mahkemeleri 
Kamununda yazılı adlî ara verme deyimi karşılığı olarak madde metnimde yer almıştır. Terim 
birliğini sağlamak amacı ile (adlî tatil) deyimi yerine (adlî ara verme) deyimi kullanılmak su-
retiiyle değişiklik yapılarak madde kabul edilmiştir. 

iHüikümelt yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Maldde 176. — Tasarının ihtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulması yasağı başlığını taşıyan 
178 nci maddesi 176 ncı madde olarak 2 nci fıkrada yazılı (adılî veya idarî yargı mercileriaııce) 
ibaresi fıkra metninden çıkartılmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan 
bu değişikliğe katılmıştır. 

Madie 177. — Tasarının dava sonunda yapılacak işlem başlığını taşıyan 179 ncu maddesi 177 
nci madde olarak ve 1 nci fıkrada yazılı (dava sonunda haklı çıkıldığı) kelimeleri yerine (dava 
sonunda davacı haklı çıktığı) kelimeleri ikame edilmek, 2 nci fıkrada (idare elinden çıkmış bu
lunursa) ibaresinden sonra (veya aday çiftçiye tahsis yapılmışsa) ibaresi eklenmek ve 3 ncü fık
ranın başında (ıgörevli yargı yerinde) kelimeleri fıkra metninden çıkartılmak ve aynı fıkrada 
(bedel) kelimesinden evvel (ilgilinin) -kelimesi ilâve edilmek ve paragrafın sonundaki (uyuş
mazlık görevli genel mahikemede ayrıca incelenir) ibaresi çıkartılarak ve paragraf sonuna (dava 
hakkı saklıdır) ibaresi eklenmek suretiyle ve 4 ncü fıkra benimsenerek kabul edilmiş ve Hükü
met yapılan bu değişikliklere _ katılmıştır. 

Madde 176. — Tasarımın süreler başlığını taşıyan 180 nci maddesi 178 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişmesinden ibarettir. 

Madde 179. — Tasarının uyuşmazlıklarda hare ve resimden muaflık başlığını taşıyan 181 nci 
maddesi 179 ncu madde olarak 1 nci fıkrasına (Tapulama Kanunu hükümleri saklı kalmak kay
dı ile) ibaresi eklenmek ve 2 nci fıkraya (bu kanun uyarınca yapılacak istekler ve açılacak dava
lardan) ibaresi ilâve edilmek ve 3 ncü fıkra aynen kabul edilmek suretiyle düzenlenmiş ve Hü
kümet ilâve şeklimde yapılan bu değişikliklere katılmışttır. 

Madde 180. — Tasarının diğer kanunların uygulanması başlığını taşıyan 182 nci maddesi 180 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarasının değişjmesinden 
ibarettir. 

Madde 181. — Tasarının hâkimlerin özlük işleri ile aylık ve ödenekleri başlığını taşıyan 183 
ncü maddesi 181 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişme
sinden ibaretltir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖRGÜTÜ 

Madde 182. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı başlığını taşıyan 184 ncü 
maddesi 182 nci madde olarak bâzı hükümler ilâ vesi ile değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Gerçekten Toprak ve Tarım Reformunun ülkemizde başarı ile uygulanabilmesi için Meclisleri
mizce kabul edilerek yürürlüğe girecek bir kanunun mücerret var oluşu yeterli değildir. 
Bu kanunla ve diğer özel kanunlar ile kuruluş kanunlarında konu ile ilgili olarak görev verilmiş 
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Devletin her kademesindeki kuruluşlarımızın verimli, ve müessir bir koordinasyon anlayışı içer
sinde ve mutabakat temin ediilen bir uygulama plânı istikâmetinde çalışmaları zorunludur. Ay
rıca tasarıda yer alan hükümlerin uygulanabilmesi için kuruluşlar ve bakanlıklar tasarrufi 
larınm dışında Hükümet tasarruflarının da büyük ölçüde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu ne* 
denle. komisyonumuz Devlet teşkilâtı içersindeki ünitelerin bugünkü dağılış tarzını ve ayrı 
ayrı sarf usul ve yetkilerine sahip kılındıklara hususlarını da gözönüııde tutarak yürütmenin 
her seviyedeki görevli kuruluş ve bakanlıkların üstünde merkezî bir otoriteye bağlanmasını 
gerekli görmüş ve bu sebeple Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Başbakana bağlan
ması esası kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Başbakanın gerektiğinde kuruluşun yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı 
vasıtası ile kullanabileceği hükmüne yer verilmiş ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarının 
Yüksek Plânlama Kuruluna ve Krediler Yüksek Nâzım Heyetine asil üye olması tevdi ©dilen 
hizmetin mahiyeti icabı olarak kabul edilmiştir. Başbakan kuruluşun yönetimi ile ilgili yet
kilerini bir Devlet Bakanı vasıtası ile kullanm a kararı verdiği takdirde Müsteşarlığın bağlan
dığı Devlet Bakanı da şüphesiz Yüksek Plânlama Kuruluna ve Krediler Yükseik Nâzım Heyetine 
asil üye olarak katılacaktır. 

Hükümet komisyonumuzca yapılan değişiklik lere katılmıştır. 
Madde 183. — Tasarının örgütlenme ve işleyiş başlığını taşıyan 185 nci maddesi 183 ncü 

madde olarak ve maddenin birinci fıkrası açıklığa kavuşturulmak suretiyle değiştirilerek ye
niden düzenlenmek ve maddeye hizmetlerin konuları itibariyle ilgili bakanlıklar ve kuruluş
ların bir zaman plânlaması içerisinde müştereken çalışma usul ve esaslarını belirten bir fık
ra ilâvesiyle kabul edilmiş yapılan bu yeni dü zenlemeye Hükümet iştirak etmiştir. 

Madde 184. — Tasarının Merkez Koordinasyon Kurulu başlığını taşıyan 186 ncı maddesi 184 ncü 
madde olarak komisyonca kabul edilen metne göre 182 nci maddede yapılan değişikliğe uygun bir şe
kilde yeniden düzenlenmiş ve tasarıdaki madde metnine nazaran Merkez Koordinasyon Kuruluna 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı 
ve Orman Bakanlığı Müsteşarları ile Tapu ve Kadastro ve Harita Genel müdürlerine ilâveten 
mevzuu ile yakın ilgileri nedeniyle Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve Devlet Su İşleri ile Türki
ye Cumhuriyet Ziraat Bankası Genel Müdürünün de katılması uygun görülmüş ve yapılan 
bu değişikliklerle madde kabul edilmiştir. Hükü met yapılan değişikliklere katılmıştır. 

Madde 185. — Tasarının Araştırma ve Eğitim Enstitüsü başlığını taşıyan 187 nci maddesi 
185 ncı madde olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik 
madde numarası değişmesinden ve baskı hatalarının düzeltilmesinden ibarettir. Hükümet ko-
misyonumuzca yapılan bu düzenlemeye katılmıştır. 

Madde 186. — Tasarının bölge başkanlığının emrine geçme başlığını taşıyan 188 nci mad
desi tasarı sistematiğine göre yeniden personel, araç ve gereç sağlama başlığı tahtında düzen
lenmiştir. 

A) Tasarının bölge başkanlığının emrine geçme başlığını taşıyan 188 nci maddesinde yer 
alan hükümler komisyonumuzun yeniden düzenlendiği örgütlenme ve işleyiş başlığını taşıyan 
183 ncü maddesinde ele alınmış bulunduğundan mevzuu kalmaması nedeniyle tasarının 188 nci 
nci maddesi tasarı metninden çıkartılmıştır. 

B) Maddelerin tertip ve tanzimi bakımından tasarının personel, araç ve gereç sağlama baş
lığını taşıyan 197 r\ci maddesinde yer alan hükü mler 186 ncı madde olarak kuruluşlar ve bakan
lıklar ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı arasında uygulamada anlayış birliği sağla
mak ve personel, araç ve gereç sağlama usulleri açıklığa kavuşturulmak suretiyle yeniden dü
zenlenmiş ve yapılan bu değişikliklere Hüküme t katılmıştır. 

Madde 187. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığımın görevleri ve yetki
leri başlığını taşıyan 189 ncu maddesi 187 nci madde olarak ve birinci fıkra sonuna (tarımsal 
yayım programı içersinde modern tarım tekniği ve uygulaması hizmetleri) ibaresi eklenmek 
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ve ikinci fıkraya taşra) örgütünde görevlendirilecek yardımcı hizmetler geçici personel ve işçi
lerinin atanmalarında Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının yetkili olduğu hükmü 
ilâve edilmek suretiyle yapılan değişikliklerle k abul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişiklik
leri uygun mütalâa etmiştir. 

Madde 188. — Tasarının işbirliğinin sağlanması başlığını taşıyan 190 ncı maddesi 188 nci 
madde olarak iki fıkraya tefrik edilmek ve ilk fıkrada toprak ve tarım reformunun 
plânlama ve uygulamasında bütün kuruluşla rm 'kendi konularında yapacakları üslerin önce
likle yapmak yükümlülüğü hükümlerine yer verilmek ve maddenin ikinci cümlesi, ikinci fıkra 
olarak düzenlenmek suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet 
katılmıştır. 

Madde 189. — Tasarının atama yetkisi başlığını taşıyan 191 nci maddesi 26 Temmuz 1972 tarih
li ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanunu 14 neü maddesi içerisinde düzen
lendiğinden yürürlükte bulunan bu hükmün yeterli oluşu nedeniyle aynı konuda mükerrer bir 
hüküm getirilmesi uygun görülmemiştir. Ve tasarının atama yetkisi başlığını taşıyan 191 nci 
maddesi tasarı metninden çıkartılarak ikinci görev başlığı altında yeni bir 189 ncu madde düzen
lenmiştir. Yapılan bu yeni düzenlemede Toprak ve Tarım Örgütünün hizmet konularında yeter 
bilgi ve tecrübe sahibi elemanların ımahdudoluşu ve yeni eleman yetiştirmenin uzun zamana ihti
yaç göstereceği dikkate alınarak hizmete ait ihtiyaçların, mevcut elemanların en iyi şekilde 
toprak ve tarım reformu hizmetlerinde çalışma ve değerlendirilmelerini temin amacı güdülmüş-
tür. 

Madde 190." — Tasarının sözleşme ile çalıştırma başlığını taşıyan 192 nci maddesi 190 ncı 
madde olarak Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu ile bu tasarıda yer alan hüküm
lerin uygulanması sebebiyle sözleşme ile çalıştırılacak personel arasına genel müdürlük, bölge 
başkanlığı, hukuk müşavirliği ve uzman yardımcılığı hizmetleri için sözleşme ile çalıştırma esası
na göre personel alınması olanağı sağlanmış ve emekli kesenek]eriyle ilgili açıklığa kavuşturucu 
hükümlere de yer verilecek ve madde yeniden direnlenerek kabul edilmiş Hükümet yapılan bu de
ğişikliğe katılmıştır. 

Madde 191. — Tasarının köy tarım önderleri başlığını taşıyan 193 ncü maddesi 191 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 

Madde 192. — Tasarının tarım önderlerinin askerlikleri başlığını taşıyan 194 ncü maddesi 192 
nci madde olarak ve (ziraat yüksek mühendislerinden) ibaresi yerine «Ziraat ve orman yüksek 
mühendisleriyle veteriner hekimlerden» ibaresineyer verilerek ve (reform bölgeleri), (Toprak ve 
Tarım Reformu bölgeleri) şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikli
ğe katılmıştır. 

Madde' 193. — Tasarının ve Tarım Reformunda çalışanların askerlikleri başlığını taşıyan 195 
nci maddesi 193 ncü madde olarak (Toprak Reformu) ibareleri yerine «Toprak ve Tarım Refor
mu» ibareleri yazılmak suretiyle değişikliğe tabi tutulmuş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe 
katılmıştır. 

Madde 194. — Tasarının Toprak ve Tarım Müsteşarlığı bütçesi başlığını taşıyan 196 ncı mad
desi 194 ncü madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden iba
rettir. 

Madde 195. — A. Tasarısının personel, araç ve gereç sağlama başlığını taşıyan 197 nci mad
desi komisyonumuz metninde 196 ncı madde olarak tanzim ve kabul edildiğinden bu madde hü
kümlerinin tasarısı metninden çıkartılmasına karar verilmiş ve Hülmmet komisyonumuzun bu 
kararma katılmıştır. 

B. Toprak ve Tamm Reformunun hazırlık ve plânlamasının ve uygulamasının başarılı bir şe
kilde sonuçlandırılabilmesi iç'in konu ile ilgili inceleme, araştırma ve projelere ihtiyaç vardır. Bu 
projelerin ülke gerçeklerine bilimsel esaslara uygun olarak ve uygulama bütünlüğünü bozmaya-
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eaJk şekilde tanzim ve tespit edilmesi ve uygulamaya konulması lâzımdır. Ağır görevler tahmil 
•edilmiş bulunan Toprak ve Tarım örgütünün kendi elamanlarıyle bütün bu araştırma inceleme ve 
projelerin eksiksiz ve belli bir zaman içerisinde yapması gerekir. Ancak, her zaman bu imkâna 
sahibolabil'eceği düşünülemez. Bu nedenle bu zorunlu ihtiyacın karşılanmasını teminen Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının gerektiğimde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere bu hizmet
leri yaptırma olanağına sahip kılınmasında fayda vardır. Komisyonumuz bu gerçeklerle 195 nci 
madde olarak proje yaptırma başlığı altında yeni bir madde düzenleyerek tasarı metnine ilâve 
etmiş ve Hükümet ilâve edilen bu madde metnini uygun mütalâa eylemiştir. 

Madde 196. — Tasarının itâ amirliği başlığını taşıyan 198 nci maddesi 196 nci madde olarak 
madde metninde yazılı (katma bütçe harcamaları) ibaresi maddenin tanzim şekline göre yer de-
ğiştirek ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul 'edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 197. — Tasarının işgüçlüğü, iş riski ve eleman teminindeıki güçlük zammı başlığını 
taşıyan 199 ncu maddesi 197 nci madde olarak madde metninde yazılı Toprak ve Tarım Reformu 
örgütünde kelimeleriınıden sonra (sürekli ve geçici) kelimelerinin ilâvesi ve (ilgili balkanın) keli
meleri (Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı) ibaresi şeklinde değiştirilmek ve kuruluş isimle
ri zi'kredilmeksizin bu zamların Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde çalışan diğer kamu kuru-

• kışlarının personeli ile görevli mahkeme'lerin hâkim ve diğer personelimden kimlere ne miktarda 
verileceği aynı kararda belirtilir şeklinde tanzim edilmek suretiyle kabul edilmiş ve Hükümıet bu 
değişikliğe katılmıştır. 

Madde 198. — Tasarının huzur hakkı başlığını taşıyan 200 ncü maddesi merkez koordinasyon 
kurulu ve kurulacak komisyonlara katılmanın bir kamu görevi niteliği taşıdığı bu itibarla üyelere 
bu hizmetleri için huzur hakkı ödenmesine lüzum olmadığı düşüncesiyle komisyonumuz huzur 
hakkı başlığını taşıyan bu madde hükmünün tasarı metninden çıkartılmasına karar vermiş ve 198 
Sayı tahtında tasarının uyuşmadık ve davaların takibi başlığını taşıyan 201 nei maddesi 198 nci 
madde olarak madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilerek kabul 'edilmiştir. 

Hükümet komisyon kararına iştirak etmiştir. 

Madde 199. — Tasarının kurs Oilamakları bağlığını taşıyan 202 nci maddesi 199 ncu madde ola
rak maddemin yurt içd eğitimi kapsadığı belirtilmek ve "madde metninde yerıalan (yolluk ve) 
kelimelerinden sonra ı ((gündeliklerimin tamamı ödemir ve ayrıca yiyecek ve yatacak lihtiyaçllıarı Top
raik ve 'Tarım Reformu Müsteşarlığınca sağlanabilir) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş 
ve Hükümet bu değişikliklere katılmıştır. 

Maidde 200. — Tasarının arazide çalışan görevlilere sağlanacak olanaklar başlığını taşıyan 203 
ncıü maddesi, 200 ncü ımadıe olarak ve 1 ncii fıkrada yazıllı (bölgesi) kelimesi (bölgelerimde) şekılıkı-
de 'değiştirilmek suretiyle 2 nci fıkra muhafaza edilerek ve yönetmelikle iilgili bir 3 ncü fıkra 
ilâve edilmıdk suretiyle yapılan değişikliklerle kabul edilmiş ve Hükümet düzenlenen yeni metni 
uygun mütalâa etmiştir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

Madde 201. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu fonu başjlığmı taşıyan 204 ncü maddesi 
201 noi madde o'larak maddeye (j) bendli oilarak (eğitim Imıerkezleri ve kurslarda eğitim amacı İle 
yapılan temrinler sonumda imal ve istihsal olunan mamul ve mahsullerin satışından elde edilen 
(meblağlar) şeklinde fonun gelinlerini arttırıcı bir hüiküm (ilâve edilmiş ve .madde redaksiyona tabi 
tutularak kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 202. — Tasarının fondan karşılanan gidenler başlığını taşıyan 205 noi maddesli, 202 nci 

madde olarak ve maddenin 1 neıi fıkrasının ilk eümlesindeiki (ıgideriler) kelimesinden sonra (ve 
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krediler) keümeleri ilâve edilmek, (d) bendinde, imadde numaraıiarında yapılan değişiklikler ne
deni ile 81 nci maddeye yapılan yollamanın 82 nci madde olarak değiştirilımıek ve rakamla yazılan 
sayıların yazı ile yazılması sağlanmak ve maddeye Og) bendi olarak temrin çalışmaları ile ilgili gi
derler, (h) Ibendıi olarak 26 nci madde gereğince arazileri kamulaştırılanların âlet, makine ve ekip
manlarının satınalınması karşılıkları, (i) bendi oilarak 4753 sayılı Kanunun uygulamasından do
ğup ikesıinleşen mahkeme ilâmlarınla dayalı borçlar ve (j) bendi .olarak mera, ve kışlıklarla ilgili gi
derler için komisyonumuzca 4 yeni bent eklenmiş ve 2 nci fıkrada madde numaraları yeni düzenle
meye göre tespit edilmiş ve son fıkra tasarı metnine nazaran 206 nci .maddenin 2 nci fıkrası hü-
Jriimlerini ihtiva etmesi nedeniyle maddeden çıkartılmıştır. 

Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 203. — 'Tasarının fonun yönetimi ve denetimi başlığını taşıyan 206 nci maddesi 203 ncü 
madde olarak ve 1 nci fıkradan (fon, saymanlık müdürü, Maliye Bakanlığınca .atanır) hükmü çı
kartılmak 2 nci fıkranın sonunda Maliye Başkanlığından kelimelerinden sonra (ve Ticaret Ba
kanlığının igörıüşileri) ibaresi eklenmeik suretiyle kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükü
met (katılmıştır. 

Madde 204. — Tasarının kredilerin kullanılması başlığını taşıyan 207 nci maddesi 204 ncü 
madde olarak ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kalbul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde 
numarası değişimi ve redaksiyondan ibarettir. 

Madde 205. — Tasarının Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının açacağı ;kredi başlığını taşı
yan 208 ncü .maddesi 205 nci madde oilarak üç fıkra halinde kredi ihtiyaçlarının yapılacak plân 
ve projie esaslarına göre tespit edilerek öncelikle karşılanacağı, kredilerin teminatının Toprak ve 
Tarım Reformu Koopertaiflerinin mesuliyeti ve ortaklarım T. C. Ziraat Bankasına devredilecek 
borç .senetleri .olduğu, yatırım kredilerinde kredinin konusunu teşkil eden gayrimenkulilierle te
sislerin banka lehine ipotek (edileceği, menkullerin rehin alınacağı, kooperatiflerin kredileri 'ga
yelerine uygun olarak kullanılıp .kullanılmadığını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının mu
vafakati ile T. C. Zirat Bankasının kontrol edebileceği ve kredi verilmesi ile ilgili hususların 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve T. C. Ziraat Bankası tarafından müştereken hazırla
nacak: yönetmelikle düzenleneceğine ait hükümlerle genişletilmek ve açıklık getirilmek: suretiy
le kalbul olunmuş Hükümet yapılan değişikliklere katılmıştır. 

Madde 206. — Tasarının alacakların tahsil usulü başlığını taşıyan 209 ncu maddesi 206 nci 
madde olarak, ve 1 nci fıkrada; kredilerden doğan alacakların T. C. Ziraat Bankasınca takip ve 
tahsil ^olunacağı, ve krediler zamanında ödenmezse T. C. Ziraat Bankasının 6183 sayılı Kanuna 
göre gerekli işlemlleri yapacağı, 2 nci fıkrada; zor durum ve geriye bırakma süresine ait yönet
meliğin T. C. Ziraat Bankasının görüşü alınarak Topralk ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ha
zırlanacağı hükmünün ilâve edilmesi ile kabul edilmiş ayrıca maddeye T. C. Ziraat Bankasına 
verileni işlerin Bankanın aslî görevi olduğu, bu hizmetleri ile ilgili masrafları ikarşılamak üzere 
borçlulardan yapılacak tahsilatın \% l 'nin Bankaya verileceğine dair 3 ncü bir fıkra ilâve olunmuş 
ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 207. — Tasarının özel amacılarla kredi verilmesi başlığını taşıyan 210 ncu maddesi 
207 nci madde olarak, maddenin; 

a) (a) bendinde yazılı ı(ve) kelimesi (veya) şeklinde değiştirilmek ve miras hissesi tasfiye 
edilen ortakların (miras paylarının ödenmesi hükmüne yer verilmek, 

(b) bendi (arazi toplulaştırmasında kendisine evvelce sahip olduğu, araziden daha fazla değerde 
arazi tahsis edilen arazi sahiplerinin bu değer farkını ödemeleri) şeklinde, (c) bendi toprak ve tarım 
reformu kooperatiflerince projeye dayalı mera, yaylak ve kışlakların bakını ve ıslahı amaçları ile 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan ve T, C. Ziraat Bankasınca kredi açılır şeklinde değiştirilmiş ve 
son fıkrada T. C. Ziraat Bankasının bu krediler için 3202 sayılı Kanun gereğince teminat alacağı ve 
kredi verilmesi üe ilgili Yönetmeliğin (Toprak ve .Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Banfca-
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sının müştereken hazırlayacakları) şeklindeki hükümlere yer verilerek madde yeniden tanzim ©dilm'iş 
ve yapılan bu değişikliklere Hükümet katılmıştır. 

Madde 208. — Tasarının aynî krediler başlığını taşıyan 211 nei maddesi 208 nei madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Madde 209. — Tasarının toprak ve tarım reformunu kolaylaştırma yükümü başlığını taşıyan 
212 nei maddesi, 209 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik numara değişiminden 
ibarettir. 

Madde 210. — Tasarının arazi normunun korunması başlığını taşıyan 213 ncü maddesi 210 ncu 
madde olarak atıf yapılan mailde numaraları değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 211. — Tasarının Devletçe dağıtılmış olan topraklar başlığını taşıyan 214 ncü maddesi 211 

nei madde olarak: 1 ve 2 nei fıkraları aynen ve 3 ncü fıkrası; (Üzerinde turistik, sınaî ve benzeri 
tesisler kurulması ve iskân üniteleri, gecekondular ve mesken oilarak kullanılan yapılar inşa edil
mesi sebebiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tanım arazisi niteliğini kaybetmiş olan ve 
geri alınmasında toprak ve tarım reformu uygulaması bakımlından yarar görülmeyen arazi, yapı 
ve binanın inşa edildiği veya tesisin kurulduğu tarihteki gerçek karşılığı Hazineye ödenmek sure
tiyle yapı veya tesis sahibinin mülkiyetine geçirilebilir.) şeklinde değiştirifer'ek kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuzca 4753 ve 4486 sayılı kanunlara göre dağıtılan arazi sahiplerinden, ara
zilerimi aynı köyde veya bitişik diğer bir köyde oturan başka bir şahsa ait arazi ile 26 . 7 . 1972 
tarihinden önce trampa edenlerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde mü
racaat etmeleri halinde tapu sicilinde yeni duruma göı-e düzeltme yapabileceklerine ait maddeye 
4 ncü bir fıkra ilâve edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişiklik ve ilâvelere katılmıştır. 

Madde 212. — Tasarının tarım dışı amaca tahsisi başlığını taşıyan 215 nei maddesi 212 nei mad
de olarak madde başlığı (Tarnn arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisi) şeklinde değiştirilmek ve tarım 
dışı amaçlarda kullanılma isteklerinin ne şekilde işleme tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmek 
ve tarım 'dışı amaca tahsis edilecek arazinin zorunlu olmayanı hallerde tarıma elverişli bulunma
yan veya düşük evsaflı arazi parçalarından tefrik edilmesi öngörülerek madde açıklığa kavuşturul
mak suretiyle yeniden düzenlenerek kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 213. — Tasarının orman sınırlarının tespiti başlığını taşıyan 216 inci maddesi 213 ncü 
madde olarak kabul 'edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 

Madde 214. — Taşanının reform bölgelerinde tapulama uyuşmazlıiklarmm incelenmesi başlığını 
taşıyan 217 nei maddesi 214 ncü madde olarak madde başlığı (Toprak ve Tarım Reformu bölgelerin
de tapulama uyuşmazlılkarının iucelenmesıi) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 215. — Tasarının sınırların belirtilmesi ve korunması başlığını taşıyan 218 nei maddesi 
215 nei madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 

Madde 216. — Tasarının suyu kullanma düzeni başlığını taşıyan 219 ncu maddesi 216 ncı madde 
olarak ve 2 nei fıkrada yazılı (reform bölgeleri) ibaresi (Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri) ş'eks 
ünde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 217. — Tasarının taşınmaz mallara görevlilerin girmesi başlığını taşıyan 220 nei madde

si 217 nei madde olarak uygulamada çıkması umulan anlaşmazlıkları önlemek üzere görevlilerin tes
pit, tahsis, tahliye, proje uygulaması ve davalarla ilgili olmak kaydı ile taşınmaz mallara girebi
lecekleri ve yanlarında -Belediye Meclisi veya köy ihtiyar kurulundan bir üyenin bulunamaması ha
linde meclisleriin başka birisini tevkil edebilecekleri belirtilmek suretiyle değişiklik yapılarak kabul 
edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe 'katılmıştır. 
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Madde 218. — Tasarının bilirkişiler ile komisyon başkanı ve üyelerinin yemini başlığını taşıyan 
221 aıei maddesi 218 nci madde olarak madde içeriğimde yazılı (getireceğine) kelimesi (getirecek
lerine) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve yapılan bu değişikliğe Hükümet katılmıştır. 

Madde 219. — Tasarının vergi, harç ve resimden muaflık başlığını taşıyan 222 nci maddesi, 219 
neu madde olarak atıf yapılan maddeler, numaralarımda komisyonumuzca değişiklik yapılması ne
deni ile yapılan bu değişikliklere uygun hale getirilmek suretiyle madde değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 220. — Tasarının gümrük muaflığı baslığını taşıyan 223 ncü maddesi, 220 nci madde ola

rak maddede yazılı (vergi, resim ve harçlardan) ibaresi (vergi, harç ve resimlerden) şeklinde de-
ğiştirilmıek suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 221. — Tasarının tebligat başlığını taşıyan 224 ncü maddesi 221 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 

Madde 222. — Tasarının bölge başkanlığınım işlerinin devredilmesi başlığını taşıyan 225 nci mad
desi 222 nci .madde olarak madde 'başlığı (Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı işlerinin dev
redilmesi) şeklinde değiştirilmek ve maddede yazılı (Ihalinde) kelimesinden sonra 'gelen (ve) 'kelimesi
nin madde metninden çıkartılması suretiyle yapılan değişikliklerle kaimi edilmliş ve Hükümet bu deği
şiklikleri uygun mütalâa etmiştir. 

Madde 223. — Tasarının, Toprak ve Ta/ram Reformu Fonuna aktarma başlığım taşıyan 226 nci 
maddesi 223 ncü madde olarak ve redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 
Madde 224. — Tasarının Devlet Memurları Kanununa eklenen hüküm başlığını taşıyan 227 nci 

maddesi 224 ncü madde olarak komisyonumuzca maddo numaralarımda yapılan değişiklikler nede
niyle atıf yapılan madde numaraları değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu 
değişikliğe katılmıştır. 

ONALTINCI BÖLÜM 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Madde 225. — Tasarının süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe 'aykırı beyanda bulunmanın 
müeyyidesi başlığını taşıyan 228 nci maddesi 225 nci madde olarak rakamla ifade edilen para ce
zalan yazı ile ifade edilmek ve haşiv olan 2 nci fıkra madde metninden çıkartılmak suretiyle yapılan 
değişiklikle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan değişikliğe iştirak etmiştir. 

Madde 226. — Tasarımın görevi ihmal veya kötüye kullanma başlığını taşıyan 229 ncu maddesi 
226 nci madde olarak genel hükümlerim bir tekrarı niteliğinde görüldüğünden gereksiz olması ne
deniyle tasarı «metninden çıkartılmış ve 226 numarası 'tahtında tasarının kiracılık ve ortakçılık hüküm
lerine aykırı davranma ibaşlığını taşıyan 230 ncu maddesi hükümlerine değiştirilerek yer verilmliştir. 

Hükümet tasarının 229 ncu maddesinin tasarı metninden çıkartılması kararı ile 230 ncu maddesinin 
değiştirilerek kalbul edilen komisyonumuz kararma iştirak etmiştir. 

Madde 227. — Tasarımım mera, yaylak ve kışlak hükümlerinin aiykırı davranma başlığını taşıyan 
231 nci maddesi 227 nci mıadde olarak maddede yazılı rakamlar yazı ile ifade edilmek, 1, 2 ve 4 ncü 
fıkraları aynen, 3 ncü fıkrada 5 ıbia lira olam para cezasının yukarı maddinin 2 500 liraya indirmek 
ve son fıkrası (mera, yaylak ve kışlak korucularının görevleri dölayısıyle işledikleri suçlara, Türk Ce
za Kanununun memurlar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bunların ifa ettikleri görevlerinden do
layı kendilerine karşı işlenen suçlar memurlar aleyhine işlenmiş sayılır) şeklinde yeniden düzenlenmek 
suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 228. — Tasarının sınır belirtmede ve korumada ihmal başlığını taşıyan 232 nci maddesi 
228 nci madde olarak, rakam olarak ifade edilen para cezaları yazı.ile ifade edilmek ve 5 bin lira 
olam para cezasının, azamî haddi 2 500 liraya tahvil edilmek ve maddede yazılı (cezalandırılırlar) 
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kelimesi! (cezalandırılır) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve Hükümet yapılan bu de
ğişikliklere katılmıştır. 

ONYEDİNOİ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Madde 229. — Tasarının yönetmelikler başlığını taşıyan 233 ncü maddesi 229 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 
Madde 230. — Tasarının Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Tip Anasözleşmeleri baş

lığını taşıyan 234 ncü maddesi 230 ncu madde olarak redaksiyon yapılmak ve bir yıllık süre, üç 
aylık olarak kabul edilmek suretiyle düzenlenmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 231. — Tasarının kiracılık ve ortakçılık hükümlerinin uygulanması başlığını taşıyan 
235 nci maddesi 231 nci madde olarak 1 nci fıkrada (bu kanunun yürürlüğe girmesinden 2 yıl son-
sa başlamak ve ilk hasat dönemi sonu gözönünde bulundurulmak suretiyle uygulanır) hükmüne 
yer verilmek suretiyle değişiklik yapılmış ve Hükümet bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 232. — Tasarının mera, yaylak ve kışlak hükümlerinin uygulanması başlığını taşıyan 
236 ncı maddesi 232 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası deği
şiminden ibarettir. 

Madde 233. — Tasarının kamulaştırmada ve bedele dönüşen diğer haklarda ödeme şekli başlığı
nı taşıyan 237 nci maddesi 233 ncü madde olarak ve maddeye 4753 sayılı Kanunun uygulanmasın
dan doğup kesinleşen mahkeme ilâmlarına dayalı borçların da bu maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
esaslara göre ödeneceğine dair maddeye 2 nci bir fıkra ilâve edilmesi suretiyle değiştirilerek ka
bul edilmiş ve Hükümet yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 234. — Tasarının toprak ve iskân işleriyle ilgili hükümler başlığını taşıyan 238 nci 
maddesi 234 ncü madde olarak ve 1 nci fıkra ile (a) bendi aynen, (b) bendi ile (c) bendi tapu
lama kanunu hükümleri ile genel hükümlere aykırı ve gereksiz görüldüğünden ve 46 ncı maddede 
yapılan değişikliğe ve 19 ncu maddenin (m) ve(n) bentlerinin bu madde metninden çıkartılmış 
olması sebeplerine istinaden madde metninden tayyedilmiş, (d) bendi (Toprak ve Tarım Reformu 
Fonu imkânları ölçüsünde ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni ile) hükmünün ilâ
vesi suretiyle (b) bendi olarak maddenin (e) bendi, bent metnine (211 nci maddenin 3 ncü ve 
4 ncü fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydı ile) ibaresi eklenmek suretiyle (c) bendi olarak, ta
sarının (g) bendi bu bent içerisinde atıf yapılan madde 23 ncü madde olarak muhafaza edilmek 
ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle (d) bendi olarak, maddenin (h) bendinde yazılı (göçürülen-
lerin) kelimesi (naklen yerleştirilenler) şeklinde değiştirilmek suretiyle (e) bendi olarak yeniden 
tanzim olunmuş ve Hükümet yapılan bu değişikliklere katılmıştır. 

Madde 235. — Tasarının kaldırılan hükümler başlığını taşıyan 239 ncu maddesi, 235 nci madde 
olarak ve (a) bendinde 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadillerinin ilgasına ait hükmün uygulamada 
evvelce bu kanuna göre dağıtılmış topraklarla ilgili bâzı sorunların ortaya çıkabileceği ve bu ka
nunda ilgası lâzımgelen hüküm ve maddelerin ayrı ayrı tadadedilmesinin mümkün olamayacağı dü
şünülerek (a) bendinin (b) ile birleştirilerek maddenin, tek fıkra olarak ve madde başına 4753 sa
yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun da Toprak ve Tarım Reformu Kanununa aykırı hükümleri
nin uygulanmayacağı hususunun ilâvesi ve yeniden tanzim edilmesi suretiyle kabul edilmiş ve Hükü
met, Komisyonumuzca yapılan bu değişikliğe katılmıştır. 

Madde 236. — Tasarının yürürlük başlığını taşıyan 240 ncı maddesi 236 ncı madde olarak kabul 
edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 

Madde 237. — Tasarının yürütme başlığını taşıyan 241 nci maddesi 237 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. Yapılan değişiklik madde numarası değişiminden ibarettir. 
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Bâzı maddelerde değişiklik yapılması ve bâzı ilâve hükümler getirilmek suretiyle değiştirile
rek düzenlenen komisyonumuz metninin incelenmesi ve Genel Kurulda görüşülmesi sırasında ko
laylık ve fayda sağlayacağı düşüncesiyle bir fihrist hazırlanmış ve rapora eklenerek sayın üye
lerin istifadelerine sunulmuştur. 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı esas alınarak birleştirilen tasarı ve tekliflerin görüş
meleri tamamlanmış ve gerekçeleri belirtilerek yapılan bâzı değişiklik ve ilâvelerle tümü ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunda gündemde mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmek üzere komisyonumuzca hazırlanan işbu rapor ve ekleri gereği için Yüksek Baş
kanlığa saygıyle sunulur. 

81 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı 

ve bu rapor yazarı 
İstanbul Milletvekili 

/. II. Tekinel 

Başkan vekili 
I)iyarbakır Milletvekili 

S. Savcı 

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

/. Ertem 

Kâtip 
Kırklareli Milletvekili 

Söz hakkım mahfuzdur 
B. Arda 

Üye 
Adana Milletvekili 

M. K. Küçüktepepmar 
İmzada bulunamadı 

üye 
Adana Milletvekili 

Söz hakkım saklıdır. 
T. Topaloğlu 

Üye 
Ankara Milletvekili 

F. N. Yıldırım 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Antalya Milletvekili 

Bu kanun ile toprak reformu 
yapmak kanaatimce imkânsızdır 

bu sebepten muhalifim 
Ö. Buyrukçu 

Üye 
Antalya Milletvekili 

R. Eker 

Üye 
Amasya Milletvekili 

S. Ay gün 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Çanakkale Milletvekili 

31. II. Önür 

Üye 
(i az iant ep Mili et vekil i 

E. Ocak 

Üye 
İsparta Milletvekili 

Y. Uysal 

Üye 
İçel Milletvekili 

.V. Ankan 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

• II. Güngör 
İmzada bulunamadı 

Uyc 
Adana Milletvekili 

P. Güleç 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İzmir Milletvekili 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Anayasanın ilke ve hükümlerine 
aykırı ve gerçek bir toprak refor

munun yapılmasına mâni olaca
ğından muhalifim. 

C. Karagözoğlu 

Uyc 
İzmir Milletvekili 

^1. N. Vner 
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Üye 
Kars Milletvekili 

(Söz hakkım mahfuzdur.) 
/. II. Alaca 

Üye 
Kastamonu Milletvekili 

Muhalifim. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Seydibeyoğlu, 

Üye 
Aydın Milletvekili 

1. Sezgin 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Trabzon Milletvekili 

rak rezervini azaltıcı 
1er vardır. Kooperatif 

hü-
hü-

Üye 
İzmir Milletvekili 

Muhalifim 
Anayasaya uymayan maddele
rine söz hakkım mahfuzdur. 

$. Akkan 

Üye ' ''£;•: 
Konya Milletvekili 

Muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. İmer 

Üye 
Sakarya Milletvekili 

Y. Bir 

Üye 
Van Milletvekili 

K. Kartal. 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kastamonu Milletvekili 

0. Deniz 

Üye 
Konya Milletvekili 

0. Okay 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ordu Milletvekili 

0. Vural 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Samsmı Millet vekil i 

İ. Yalçın er 

kümlerinin bâzılarına ve bâzı hü
kümlere muhalifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
A. Şener 
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aüKÜMETİİıN TEKLİFİ 

Toprak Ve itamın r'eforimu (kanunu I aşarisi 

BîBiNüi BÖLÜM 

'TANIM, AMAÇ VİE KAVRAMLAE 

Tanım : 

MADDE 1. — Bu kanun açısından toprak vo tarım reformu, Itoprak müikiyert dağılımının, ta
sarruf ve işletme şeklinin ve işleıtımelerle ilgili yapının verimlilik ve oosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak Idiüsenlenmesidir.. 

Amaç, : 

MADDE 2. — IBu kanunun amacı : 
a) 'Toprağın (verimli bir ş'ekilde işletijlm'esini, tanrnraal ürerimin (süreMi olarak artırılmasını ve 

değeı^endirilmesini ve ulusal kalkınmayı (hızlandıracak (tarımsal yapının tbırulmasını, 
b) Topraksız veya az 'topraklı çiftçi aikledmn 'kısan onuruna yanaşır ibir yaşama düzeyine 

kavuşmaları için, topraklandımlmalarmı, donatılmalarını ve örgütlenmelerini, 
c) (Küçük inletmelerle aile işetmelerinin tek başına yapamayacakları 'işleri yapmak ve ıtoprak 

ve itamın reformu hedeflerinin gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacı ile toprak ve tarım, refor
mu kooperatifleri kurulmasını, 

d) Tarımda kiracılık ive 'ortakçılığın 'belli bir düdene sokulmadım,-
e) Ekonomik (bir (üretime imkân verııniyecek sekilide parçalanmış araaindn birlaşltirilımieısi ve 

gerektiğinde ıgenişMilraıeısi suretiyle toplulaştınlîîuasını ve tarımsal mülklerin çiftçi ailesinin geçi
mini isağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek dsrecede parçaliaınmasını ve küçül
mesini lönlemeyi, 

f) Örnek köyler ve aile imletmeleri kur'inıayı, mevcut köylere eklemeler yapmayı, 
g) Tarımda (toprak ve ısu kaynaklacrının Itekaik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, 'ko

runması, ıslahı, geUştiriiımıasi ve venmliliğiuin sürdürülmesini; 
Sağlamaktır. 

Bu kanun bakımından tarım, arazisi : 

MADDE 8. — »Üzerinde eikim, dikim, bakım, yetiştirme yapılabilen veya orman (hariç doğru
dan doğruya tabiaitltan yararlanmalı suretiyle bitki ve hayvan üretimine elverişli ıOİan veya ıslah 
(amelioration) ısureltiyle üretime 'elverişli hale getirilen laraziyö, atarım1 arazisi denir. 

Bu kanunda kullanılan toprak ve arazi deyimleri, birinci fıkrada tanımı yapılan tarım arazisi 
anlamını ifade eder. 

Çiftçilikle ilgili 'tanımlar ; 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında : 
a) Arazi üzerinde gerinme amacı ile bitki ve hayvan yetiştirilmesine veya (bunların ürünleri

nin elde edilmesine, değerlendirilmesine' «çiftçilik», 
b) Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kısmen veya tamamen katarak doğrudan doğ

ruya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden K.ğ-layajrJlaiLU «çiftçi», 
c) iSıaihilboiduğu toprağı IhüzzaJt ilslleiyente© ve^/a işletenlere «ıtoprak sahibi çiftçi», 
d) Sahibi icMuğu toprağı kiracılık veya ortakçılıkla işlenenlere «toprak sahibi», 
e) İBaşP̂ asaıran toprağın nakdî veya aynî veya ham nakdî hem aiynî, (besili ibir beûzl karf Sığımda: 

ijueyeaıöître vsyfa îi'laücsnülsü'"© «kiteı», 
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Toprak vo; Tartım( Reformu) kanunu/ tasarısı 

BÎRİNCî BÖLÜM 

Tanım, amaç ve kavramlar 

Tanım : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kalbuH Gidilmiştir. 

Amaç : 

MADDE 2. — Bu kanunun amacı :| 
la) 'Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, tarımsal üVretiımiin sürekli olarak artırılmasını, 

değemlendirâlımesinıi, pazarlannıasını ve ulusal kakılmayı hızlandıracak tarımsal yapının kurulma
sını, 

lb)i 'Topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerimin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri haline 
getiriilmıelıeri için topraklanıdırılnıail'arını, 'donatılanallarını, desteMenmelednd ve 'örgütlenmelerini, 

c) Toprak ve Tarım Reformu hedeflerimin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı il'e 
Toprak ve Tamım Reformu Kooperatifleri kurulmasını, 

d) Tarımda kiracılık ve ortakçılığın Mü- b'ır düzene solaılmasıni, 
e) Ekon'omik Ibiır üretim imkân vermeyecek şekilde parçalanmış arazinin birle§tMI>mjesi ve 

gerektiğinde genişleıtiîmesi suretiyle topluüıaştımilnajsını ve tarımsal mülklerin çiftçi ailelerinin ge
çimini sağlamaya ve aile işgücünü değerliendiirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasını ve kü
çülmelini önlemeyi, 

f)< örnek köyler kurmayı, mevcut köylere ekfkimeler yapmayı, 
ıg") Tarımda toprak ve ısu kaynaklarınını tekrik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, ko

runması, ıslahı geliştiriilmesi ve verimliliğinin sürdürülmesini, 
(Sağlamaktır. 

Bu kanım bakımından tarım arazisi : 

MADDE 3. — Üzerimde ekim, dikim, bakım, yo'tiştırme yapılabilen veya orman hariç doğrudan 
doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle foitkij veya hayvan üretilmine elvenrtişlli alan veya ıslah 

(amâlıiıoratiion) suretiyle üretime «llveıriışıli hale g-otMlenjaraziye, «tanım arazisi» denıîr. 
Bu kanunda kullanailan toprak ve arazi deyimleri, birinci fıkrada tanımı yapılan tarım arazisi 

anlamlına) ifade! eder* 

Çiftçilikle ilgili tanımlar : 

MADDE 4. — Bu ikıanıunun uygııkamasanda : 
a) Arazi üzerinde geçinme lamacî iDe bitki voya hayvan yetdgtirilmıscsine veya, bunların ürün

lerinin elde eıdiHmeöine', değedlendirilımiSölne «çiftş'Sjk»,, 
b) <3if tçiTik iralsımü bedsmî ve fiükırî gıüçncırini k'i:m;ın veya tamamen katarak doğrudan doğru

ya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden) sağlayjnlara «çiftli», 
e)) ISaıhrTüii olduğu toprağı bizzat - î ısycnlıcccı veya işlenirlere ««itopnalk isahibi çiftçi», 
d) İSaiKlbi ofidıığıı toprağı kiıracilıık veya oriaJkçıfiikla işletenlere «toprak sahibi», 
e) Başkasının toprağına nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî belli bir bedel karşıüığın-

da işleyenlere veya işleteaıüare «kiracı», 
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f) Başkasının toprağını o topraktan elde edilecek ürünün bsılîii bir payı kargılığında işleye>nıle-
re «ortakçı», 

g) Çiftçilik işlerinde nakdî veya aynî veya ham nakdi hem aynî ücret karşılığında çalışanlara 
«tarım işçisi», 

Denir. 

Aile 've aile başkanı : 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasında kan - koca ve varsa birlikte oturan reşidolmayan 
fürua «?aile» denir. 

Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aileye «çiftçi ailesi;» aileden kocaya, yok
sa karıya «aile başkanı» denir. 

Toprağın veHmli olarak izletilmesi : 
MADDE 6. i— Toprağın verimli olarak işletilmelinden maksat : 
•a) Toprağın öael niteliklerine ve bulunduğu yerin -ekonomik ve doğal imkân ve koşullarına 

uygun biçimde işlenmesi veya işletilm'esi, 
b) Su ve toprak kaynaklarının korunması, toprak verimliliğinin artırılması bakımından zo

runlu ve olağan [tedbirlerin alınması, 
Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
Bu leisasiliara uymayanlarla bu kanunida gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere toprağını doğru

dan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa verenler toprağını işlemiyor veya işletmiyor isayılır, 
Bu maddeye ilişkin 'huisuslar yönetmelikte bolirtdlir. 

Tarımsal işletme, küçük işletme ve aile işletmesi : 

MADDE 7. — «Taranışa! işletme», çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bina, tesis, alet, maM-
na, tohumluk ve hayvan gibi üretim araçlarından bir veya birkaçı ile işgücünün beraber kullanıl
dığı üretim birimidir. 

Bu kanunun 53 mcü maddesinde gösterilen toprak miktarlarının dörtte üçüne kadar büyüklük
teki tarımsal işletmeye «küçük işletme» ve sahibi olarak bunu doğrudan doğruya işletmek suretiy
le geçimini sağlayanlara «küçük çiftçi»; küçük işletmenin üstünde ve bu kanunun 53 neü (madde
sinde gösterilen miktarlara kadar büyüklükteki işletmielere «aile işletmesi» denir. 
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f) Başkasının toprağını o topraktan elde Öütecek ürünün belli bir payı karşılağın'da iışle-
yenıîiere «ortakçı»» 

g) Çiftçilik işlerinde nalkdî veya aynî veya hetm nakdî 'hem aynî ücret kalınlığımda çalışanla
ra «tamimi işçisi» 

Denir. 

Aile ve aile başkam : 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmaaimda - koca ve varsfa reşit olmayan füru ile reşit olup 
da evli oflımayan ve laiiesi başkamı ile bidiikte otu ram fama «aile» denir. 

Reışjl olup da yaüinız yaşayan ve evli olamayan küşilar ile vesayet altımda bulunan kişiler de 
ailer savular., 

•Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aileye «çiftçi ailesi», aileden kocaya, yok
sa karıya «aile başkanı;» dendir. 

Toprağın verimli olarak işletilmesi : 

MADDE 6. .— Toprağın verimli oülaırak istetil ınosıitadErai maksatı : 
a)ı 'Toprağın -özsl mitisCüklierime ve bulunduğu yerin ekonomik ve doğal imkân ve koşullarına 

uygun biıçitmıde işlenmesi veya işletilmesi, 
Ob) Su (ve (toprak kaynaklarının korunması, toprak verimliliğinin artırılması bakımından zo

runlu ve olağan tedbirlerin alınması .suretiyle çiftçilik yapılmasıdır. 
Bu esaslara uymayanlarla (bu Ikanunda gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere toprağın doğru

dan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa verenler toprağını işlemiyor veya işletmiyor sayılır. 
Bu maddeye ilişkin ıhususlar yönetmelikte belirtilir. 

Tarımsal işletmeler : 

MADDE 7. '— Bu kanuna [göre tarımsal işletme; çiftçilik yapılması için ıgerekli toprak, bina, 
tesis, alet, makine, (bitkisel ve 'hayvansal üretim araçlarından fbir veya foirkaçı ile işgücünün bir
likte kullanıldığı üretim (birimidir. 

Küçük işletme : IBu kanunun 54 ncü maddesinle gösterilen arazi miktarına kadar araziye saiıi-
bolan, işletmedir. İSahibi oldukları küçük işletmeleri doğrudan doğruya işletmek suretiyle geçimi
ni sağlayanlara «küçük çiftçi» denir. 

Aile işletmesi : Bu kanunun 54 ncü maddesinle gösterilen miktarlarda araziye sahibolan işlet
medir. 

Orta işletme : Aile işletmesinin üstünde ve bu kanunun 28 nci maddesinde (gösterilen miktar
lara kadar araziye sahibolan işletmedir. 

Madem işieifcme : Belli üretim hedefleırliine ulaşmak için 'bulunduğu (bölgenin ekonomik ve eko
lojik şartlarına göre modern tarım usullerini uygulayan, Itanmsal bir işletme plânı ile çalışan, 
işletme muhasebe kayıtları tutan ve son üç yıllık üretiminin işgücüne, Ibirim başına ve gerekli üre
tim unsurlarına isabet eden verimi, bölge ortalamalarına oranla yüksek olan işletmelere «modern 
tarım işletmeleri» denir. 

Bir işletmenin modern tarım işletmesi olup olmadığı, bu kanundaki esaslara göre, Tarım Ba
kanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmeliğe uygun olarak Toprak ve 'Tarım Reformu Müste
şarlığı tarafından tespit edilir. 
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Sulu arazi ve kuru arazi : 

MADDE 8. — Pınar, çay, ırmak, nehir, göl, baraj gölü, -gölet ve (kuyu ıgiibi nitelikleri sulama
ya elverişli yerüstü ve yeraltı kaynaklarından elde edilen su ile sulanan veya tsulanabilen araaiye 
«sulu arazi» denir. Alınacak tedbirlerle sulanması mümkün olan arazi de sulu arazi sayılır. 

Bu tanım dışında kalan topraklar «kura araızi» sayılır. 
Arazinin, sulu arazi veya kuru arazi olduğu toprak reformu bölgelerinde toprak ve tarım re

formu bölge başkanlığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığınca sap-
ıtanır. 

Hangi arazilerin sulanması mümkün sayılacağına ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Tarımsal yerleşim : 
MADDE 9. — Tarımsal yerleşimden maksat göçmen, 'göçebe ve göçürülenlerle bu kanun kap

samı içinde topraklandırılan çifiçlerden gerekli görülenleri konut ve tanımsal işletmenin gerekli 
kıldığı yapı ve tesisleri sağlamak sure&iyle reform amaçlarına en uygun şekilde yerleştirmektir. 

Yüzölçümü : 

MADDE 10. — Bu kanunun uygulanmasında yüzölçümü olarak kullanılan dönüm 1 000 met
rekarelik alandır. 

ÎKÎFOÎ BÖLÜM 

REFOR&ÜA. GİRİŞ 

Toprak ve tarım reformu bölgesinin belirtilmen : 

MADDE 11. — Toprak ve tanm reformunun uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak ve tarım refor
mu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar Resmî G-azsteıdö yayınlanır. 

Toprak ve tarım reformunun uygulanması : 

MADDE 12. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen ve tapulaması bulunmayan 
köylerle üç« veya 1 fbed©dity<©- sınırlan içindeki tarım arazilerimin, önledikle uygulamaya glê iilieciek 
alanlardan başlamak üzere, (tapulaması öle gerekli nitelik ve ölçekteki narjJtaları yapılır; harita
ların üzerine arazi kullanana şekilleri ve toprak indeksleri î ülendr. Maliye Bakanlığından gerekli 
vergi ka^yıltiaırı ve beyannameleri istenir. 

Bunlardan ve diğer verilerden yararlanılarak Toprak ve Tarım Reformu Mülsteşarlığı emrine 
geçecek toprakların fteSöbilti, kamulaştırma, toprak dağıltınıı, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
ttatosM, toprak ve tarım reformu kooperatiflerindin kurulması ve (gerektiği takdirde (toplulaştırma ve 
tanımsal yerleşim dişleriyle bu kanunda öngörülen* diğer işler birbirini tamamlayacak şeürilldıe ha-
arianıacak program ve plânlara gföre birlikte yürü'trtlür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 297 — 

(81 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Sulu arazi ve kuru arazi : 

MADDE S. — Bitki yetişme devresinde lüzu ıılu olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan 
su açığının, yerüstü veya yeraltı su kaynakların lan temin edilen sulama suyu ile karşılanması 
imkânı (bulunan ve nitelikleri de sulamaya elve işli olan arazi veya arazi kısmına «sulu arazi» 
denir. »Alınacak tedbirlerle sulanması mümkün olan arazi de sulu arazi sayılır. 

Yukarda Ibelirtilen anlamda sulanmayan ve alınacak tedbirlerle de sulanması mümkün ol
mayan arazi k<kuru arazi» sayılır. 

Toprak >ve itanın reformunun uygulandığı bölgelerde su ve »toprak nitelikleri 'bakımından su
lanması mümkün olan arazi, sahibinin kendi imkânları ile sulanan arazi Ihaline getirilmiş ise bu
ralarda kuru arazi ile ilgili bükümler uygulanır. 

Üçüncü ifıkra hükmü Devlet sulama şebekele.i alanlarında uygulanmaz. 
Arazinin, sulu arazi veya kuru arazi olduğu, toprak ve tarım reformu Ibölgelerinde Toprak 

ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak ve 'tarım reformu (bölgeleri dışında Köy işleri 
Bakanlığınca saptanır. 

Bu maddenin' uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. 

Tarımsal yerleşim : 

MADDE 9. — Tarımsal yerleşimden maksat; göçınen, göçebe ve naklen yerleştirilenlerle bu kanun 
kapsamı içinde 'topraklandırılan çiftçilerden gerekli görülenleri, konut ve tarımsal işletmenin gerekli 
kıldığı yapı ve tesisleri sağlamak suretiyle, reform amaçlarına en uygun şekilde yerleştirmektir. 

Yüzölçümü : 

MADDE 10. — Tasarının 10 neu maddesi ay.ıen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM, 

TOPRAK VE TARIM REFORMUNA GİRİŞ 

Toprak ve tarım reformu bölgesinin belirtilmesi : 

MADDE 11. — Toprak ve tarım reformunun uygulanacağı iköyler, ilçeler veya iller Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile itoprak ve tarım re
formu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar Resmî Gazetede yayınlanır. 

Toprak ve tarım reformunun uygulanması : 

MADDE 12. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen ve tapulaması bulunmayan 
köylerle ilçe veya il Ibelediye sınırları içindeki tarım arazilerinin, öncelikle uygulamaya ıgeçilecek 
alanlardan başlamak üzere, tapulaması ile gerekli nitelik ve Ölçekteki haritaları yapılır; haritala
rın üzerine arazi kullanma şekilleri ve toprak endeksleri işlenir. Maliye (Bakanlığından gerekli 
vergi kayıtları ve beyannameleri istenir. 

Bunlardan ve diğer (verilerden yararlanılarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçecek toprakların tespiti; kamulaştırma, toprak dağıtımı, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulması ve gerektiği takdirde .toplulaştır
ma ve tarımsal yerleşim işleriyle fou kanunda öngörülen diğer işler (birbirini tamamlayacak şekil
de hazırlanacak program ve plânlara göre birlikte yürütülür. 
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Toprak ve tarim reformu bölgesiyle ilgili etüt, proje ve yatırımlar, kalkınma plânı ve yılblk 
icra plân ve programlannida özel bir bölüm olarak [belirtilir. 

Duyuru : 

(MADDE 13. — Toprak ve (tarım reformu [bölgesi olarak belirtilen köy, loe veya ileride 
refıorm uygulamasına ibaışlamdığı Toprak ve Tarım Reformu Müstıeşarlığıınca uygun ve alışılmış araç
larla ve varsa o bölgede çılkan gazetelerden birisi ile duyurulur. 

!Bu 'duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kunımuınca ücretsiz yayınlanır. 

Bildirim verilmesi : 

MADDE 14. — Tarım arazilerinin malikleri veya «malik ısıfaltijylje zıiflyedleiri, (bir bölgenin re
form bölgesi olarak ilân edilmesinden iltilbaren 1 ay içinde, malik ve zilyet oMuMarı araziler 
hakkımda çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek yöükild mercilere bildirim vermdkile yükümlüdürler. 

Bu bildirimde malik veya zilyedin ad ve soyadı, yaşı, medenî hali ile arazinin gerçek büyük
lüğü, işleitimıe ve kullanılış şekli ve mülkiyet veya. ziJlyeSilk hakkı üzeıramie bir ühtlâf bulumıup bu-
lunmaidığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu gayrimenkullerde malik, tapusuz gayrimienikulerde z%et tarafından, ve
layet veya vesayet altındaki kişilerde vel, vasi veya kayyım tarafından, müşterek veya iştirak 
halimde mülkiyette temsilci veya .hissedarlardan her hangi birisi tarafından, tüzel kişilere ailt ara
zilerde tüzel kişiyi temsile yeitlkili olan kişi tarafımdan düzenlenerek imza edilir, 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişMn ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi iş
lemlerinin nasıl yürütüleceği, çıkarılacak yöneltmelükle tespit edilecektir. Yönetmelik, bu kanu
nun yayımı tarihimden itibaren bir ay içinde çıkarılır. 

(Bildirimler hiıçjbir vergi, haırc ve resme tabi değildir. 

Bildirimlerin incelenmesi : 

MADDE 15. — Bildirimler, ûglili dairelerden bağlanacak kayıltlara ve diğer belgelere göre 
tiopralk ve tanm reformu bölgesinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak ve 
tem reformu bölgesi dışımda Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılınacak mer
cilerce yerimde incelenir. 

iBildirilmlerin (biçim ve kapsamıma Uisjkin ayrıntılar ile biMirim verme işlemlerinin nalsıl yürü
tüleceği ve incelememin nasıl yapılacağı yöneifemielJikite gösterilir. 

Çiftçi kütükleri : 

MADDE 16. — Toprak ve tarım reformu bölo-elerimde çiftçiler kendilerini «çiftçi kütükleri» ne 
yazdırmakla yükümlüdürler. Kütüklere kendilerini Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığın
ca belirtilen süre içinde yasdırmııay anlar, Sistemsin IbcügeJeıri doğru bür •g-eösdüıcie 'verm'sy emler, bu ka
munla çiftçilere tanınan yardımlardan yararlanamazlar. 

Çiftçiliği terk edenler kütükteki kayıtlarını belirtilen süre içinde sildirmek zorundadırlar. 
Çiftçi kütüklerini hangi kuruluşun tutacağı ve bu kütüklerin biçim ve kapsamına ilişkin ay

rıntılar yönetmelikte gösterilir. 
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Toprak ve tarım reformu 'bölgeleriyle ilgili etüt, proje ve yatırımlar, kalkınma plânı ile yıl
lık icra plân ve programlarında özel bir bölüm olarak belirtilir. 

Buyuru : 

MADDE 13. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen köy, ilçe veya illerde top
rak ve tarım reformu uygulamasına başlandığı Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca uy
gun ve alışılmış araçlarla ve varsa o bölgede çı'-an gazetelerden birisi ile duyurulur. 

Bu duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca ücretsiz yayınlanır. 

Bildirim verilmesi : 

MADDE 14. — Tarım arazilerinin malikleri veya malik sıfatiyle zilyedleri, bir bölgenin top
rak ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edilmezinden itibaren üç ay içinde, malik veya zilyet ol
dukları araziler hakkında, çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek yetkili mercilere bildirim vermek
le yükümlüdürler. 

Bu bildirimde; malik veya zilyedin ad ve soyadı, yaşı, medeni ıhali ile arazinin gerçek büyük
lüğü, işletme ve kullanılış şekli ve 'mülkiyet veya zilyetlik hakkı üzerinde bir ihtilâf bulunup bu
lunmadığı bildirilir. 

Bildirimler tapulu gayrimenkullerde mâlik, tapusuz gayrimenkullerde zilyet tarafından, vela
yet veya vesayet altındaki kişilerde veli, vâsi veya kayyım tarafından, müşeterek veya iştirak 
halinde mülkiyette temsilci veya hissedarlardan herhangi birisi tarafından, tüzel Ikişdlere ait ara 
z'ilerds tüzel kişiyi temsile yetkili olan kişi tarafından düzenlenerek imza edilir. 

Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin ayrıntılarıyla bildirim verilmesi ve incelenmesi iş. 
temlerinin nasıl yürütüleceği çıkarılacak yönetmelikle tespit edilecektir. Yönetmleliik, bu kanunun 
yayımı tarihinden ditibaren bir ay içinde çıkarılır. 

Bildirimler hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir. 

Bildirimlerin incelenmesi : 

MADDE 15. — Bildiriımlar, ilgili dairelerden sağlanacak kayıtlara ve diğer belgelere göre 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde Toprak ve Tanım Reformu Bölge Başkanlığınca, Toprak 
ve Tarım Reformu bölgeleri dışında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkiPi kılınacak 
mercilerce yerinde incelenir. 

Bildirimlerin biçim ve kapsamına ilişkin ayrıntılar ile bildirim verme işlemlerinin nasıl yürütü
leceği ve incelemenin nasıl yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

Çiftçi kütükleri : 

MADDE 16. — Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde çiftçiler kendilerini «Çiftçi kütükle
ri» ne yazdırmakla yükümlüdürler. Kütüklere (kendilerimi Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığınca belirtilen süre içinde yazdırmayanlar, istenen bölgeleri doğru bir şekilde vermeyenler 
ve Toprak ve Tarım Reformu Bölg'e Başkanlığınca tanınan ek süre içinde yanlışlıkları düzeltme-
yenlerle eksiklikleri tamamlamayanlar bu kanunla Çiftçilere tanına yardımlardan yararlanamazlar. 

Çiftçiliği terk edenler kütükteki kayıtlarını belirtilen süre içinde sildirmek zorundadırlar. 
Çiftçi kütüklerini hangi kuruluşun tutacağı ve bu kütüklerin biçim ve kapsamına ilişken ay

rıntılar yönetmelikte gösterilir. 
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Köy sınırları : 

MADDE 17. — Toprak ve tarım reformu bölgesi loTiaımik beliiirtilen yerlerde sınıır kâğıdı oüimiayan 
veya aralarında uyuşmazlık bulunan köylerin sınırları Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan
lığınca, duyuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bitişik köylerin muhtar ve ihtiyar kurulu 
üyeleri ve varsa belediye başkanları dinlenerek kayıt ve belgelere göre tespit edilir. Tespit kara-
rma karşı, ilgili köy muhtarları veya belediye başkanları kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde 
görevli mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu ka
rarı aranmaksızın, 30 gün içinde mahkemece karara bağlanır. Mahkemenin verdiği karar kesin
dir. 

Temliki tasarrufların durdurulması : 

MADDE 18. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kurulu 
kararının yayınlanma tarihindeoı itibaren o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağılımı 
açısından sona ermesine kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda 
kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez ve tapuda kayıtlı oIiMaya'nCIaınn zilyetliği 'deıvrıeldüllemsz. 

Yukarda belirtilen süre içinde arazi ancak T. 0. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumuna ve Tarım Kredi kooperatiflerine ipotek edilebilir. 

Ancak ipotek edilen bu gayrimenkullerin satışı gerektiği takdirde, bedeli alacaklı banka, ku
rum ve kooperatife ödenmek suretiyle, gayrimenkul, Reform Müsteşarlığı emrine geçer. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, temliki 
tasarruflar sulama şebekesi kısımları tamamlanıp sulamaya geiçilinceye kadar durur. Ancak, bu 
süre on yılı aşamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI EMRİNE GEÇECEK ARAZİ 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek arazi: 

MADDE 19. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, aşağıda belirtilen arazi Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer : 

a) İBu kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazi. 
b) Devlet, il, belediye ve köy tüzel kişilerinin özel mülkiyetindeki kamu hizmetlerinde kulla

nılmayan topraklar. 28 Araılak 1900 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ancak, bu ka
nun hükümlerine göre satılacak arazinin, tarım arazisi olarak kullanılmak istenilip istenmediği 
Maliye Bakanlığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından sorularak, tarım arazisi 
olarak kullanılmak istenilenler söz konusu müsteşarlık emrine tahsis edilir. Bu arazilerin satış be
delleri, 189 sayılı Kanun hükümlerine göre, Millî iSavunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak hususi 
bir fasla Maliye Bakanlığınca tahsisat kaydolunur. 
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Köy sınırlan : 

MADDE 17. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde sınır kâğıdı ol
mayan veya aralarında uyuşmazlık bulunan köylerin sınırları Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca, duyuru tarihinden itibaren en geç altı ay içjinde bitişik köylerin muhtar ve ihtiyar 
kurulu üyeleri! ve varsa belediye, başkanları dinlenerek kayıt ve belgelere göre tespit edilir, 
Tfiöpj'S kci'iarıiia İkanı, iVriîi Iköy muhtarları veya belediye başkanları, kararın tebliğinden 
itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemeye itllraz edebilirler, itiraz, Toprak ve Tanım. Reformu 
Uyuşmazlık Komisyonu (karan aranmaksızın, otuz gün içinde mahkemece karara bağlanır. Mah
kemenin verdiği bu kararlar aleyhine üst yargı mercilerine başvurulamlaz ve bu sınırlar, yeniden 
köy kurulması, köylerin birleştirilmesi ve tabiî âfetlerin gerektirdiği sınır değişiklikleri hariç, ke
sinleştikleri tarihten itibaren on yıl süreyle değiştirilemoz. Onuncu yıldan sonra, bu sınırlarda de
ğişiklik yapılması gerektiği takdirde, yapılacak değişiklikler Köy Kanunu ile il İdaresi Kanunu 
hükümlerine tabidir. 

Bu konuda idarî (makam veya idarî yargı mercilerinde bulunan ve henüz kesinleşmıccniş olan 
uyuşmazlıklara ait dosyalar, birinci fıkra hükmüne göre işleım, yapılmak üzere, duyuru tarihinden 
itibarken en geç onbeş gün içinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına resen devredi
lir. 

Temliki tasarrufların durdurulması : 

MADDE 18. — Toprak ve Tanım Reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kurulu 
kararının yayınlanma tarihinden itibaren o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet diağıluzuı 
açısından sona ermesine kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kîşilerim* ait araziden tapuda 
kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez ve tapuda 'kayıtlı olmayanlann zilyetliği devrediİEimez. 

Yukarıda belirtilen süre içinde arazi ancak T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumluna ve Taran Kredi kooperatiflerine ipotek edilebilir. 

Ancalk ipotek ed*JI!en bu gayriimienkullerin satışı gerektiği takdirde, bedeli, alacaklı, banka, ku
rum ve kooperatife ödenmek suretiyle, gayrimenkul Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçer. 

Toprak ve Tanm Reformu bölgesi olarak belirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, temli
ki tasarruflar, sulama şebekesi kısımları tamamlanıp sulamaya geçilinceye kadar durur. Ancak, bu 
süre on yılı aşamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPRAK YE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI EMRİNE GEÇECEK ARAZİ 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek arazi : 

MADDE 19. — Aşağıda beiirtilsn arasi, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine ge
çer : 

a) Bu Ik^rom Ihıüiküıiı^erfee ^öre k^imnLiaçı'ırı'̂ c^fk er;;a~i. 
b) Dövübfre laiıdıolıu;? kaımu h^n'îtl'er'Iiniî-e fcullaanliaıırlk iiziîire tehs'Is itiiiilisıcraiıh olan larazıi, 
c) Kasadibrıcı a a ı m i a ^ r ^ ıhüküml'eri pakılı kaflimrfe C^rçii'.yle 763 \?<?m"iı Tapralaim'a Kanıumu-

o"n 33 ırlcd arplillfei ın^r-eğinıc'e Hasâne adana 'teopit ve İ'zacT: ^SElacak Madi, 
id) •K\:mwi M ^ ^ a r t o d e kuilaaıaürniiiikî a ıo'lup.da ıS'O'Hir.ııi'ara l^lbd'bil kiiliırılaa De-vfete fcıüfc arazi. 
e) Tüh&allî lüfcîri'lsrim ^aTaıiammai'îîn1! bırakıl "ni3 veya fen Ijilarelbre 'tahsis e'dülmih lo-lr.m mera, 

yrrykik vo fkıışlr.ıklrjr, 
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c) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri saklı fcıaflımıalk kaydıyla, tapuda kayıtlı olmayan veya ta
pu sicilinde matliikdnih kim olduğu telspit edifleımeyen topraklar ile sahibi bulunmıyan arazi. 

d)1 Mahallî idareler tarafından işletilen sahipsiz arazi. 
e) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve öteki kanunlara göre dağıtılan, tahsis, tef

viz veya temlik edilen topraklardan geri alınmış bulunanlar ile bu kanun veya ilgili kanunlar 
hükümlerine göre geri alınacak topraklar. 

f) Kamu hizmetlerinde . kullanılmakta olup da sonradan tahsisin kaldırılması sonucu, Devletin , 
ve ötekiı kamu tüzel kişilermin özel mülkiyetine veya hüküm ve tasarrufu altına geçecek arazi. 

g) Mülhak veya mazbut vakıfların tüzel kişilikleri adına Vakıflar Genel Müdürlüğü veya 
mütevellileri tarafından tasarruf edilmekte bulunan vakıf arazisinden, bu kanunun 6 ncı madde
sine uygun şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü veya mütevellileri tarafından işletilmemesi sebebiyle 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar verilenler. 

h) Mahallî idarelerin mülkiyetinde bulunan veya yararlanmasına bırakılan mera, yaylak ve 
kışlaklar. 

i) özel kanunlarla Hazinece bedelsiz olarak belediyelere devredilen araziden imar plânlarına 
göre ihtiyaçtan fazla olduğu, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşü 
alınarak, tespit edilecek arazi parçaları. 

j) Özel milkiyete konu olmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tuzlu, alkali, taşlık, 
bataklık arazi, kara kumulları, turistik gaye dışında kalan sahil kumulları ve kesinleşen orman tah
dit harita ve tutanakları dışında kalan arazi. 

k) Göllerin kuruması veya kurutulması, nehir, göl ve deniz kıyılarının dolması veya doldu
rulması sonucu meydana gelecek, kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş arazi. 

1) Otşlemeye ve işletmeye 'elverişli olmayan/ aı asiden Devlet veya öteki kamu tüzel kişileri ta
rafından ıslah suretiyle elde edilecek arazi. 

m) Tapu sicilinde kişiler adına kayıtlı olup da, kayda göre sınırları değişebilir ve yerinde 
sınırları genişletilmeye elverişli arazilerin, yapılacak belirtme ve ölçü sonucunda yüzölçümü tapu 
sicilinde yazılı miktardan fazla çıkan kısımları. 

n) Hazinece özel kanunlar hükümlerine göre, miktar üzerine satılan veya tefviz veya tahsis 
edilen, paralı veya parasız dağıtılan toprakların ölçü sonucunda tesbit edilip kayıt malikine veril
mesi uygun görülmeyen fazla kısımları. 

o) iskân kanunlarına göre başka yere karşılıksız yerleştirilenlerin terk ettikleri arazinin tama
mı. 

Yukarda (m) ve (n) bentleri uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek 
fazlalıkların, bitişiğinde Devlet arazisi bulunmıyan, toprak ve tarım reformu bakımından başlı 
başına yararlanma niteliği olmıyan on dönüme kadar olan kısmı, kayıt maliklerine veya mirasçı
larına parasız olarak bırakılır. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçiş : 

MADDE 20. — 19 ncu maddenin (a) ve (g) hendindeki arazi, bu kanuna göre kamulaştırma 
ile; (b), (c), (d), (h), (j) bentlerindeki arazi, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle; (i) bendindeki 
arazi, tesfbit edilmeleriyle; (k) bendindeki arazi, meydana gelmesiyle; (1) bendindeki arazi, ıslah 
ile; (o) bendindeki arazi Hazine adına tescil ile; (f) bendindeki arazi kamu hizmetlerine tahsisin 
ka'Mmlîmasıyla; (m) vs (n) bentlerindeki arazi! yapılacak belirtme ve ölçü sonucunda; (e) ben
dindeki topraklardan geri alınmış bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girmesiyle; geri alınacak 
olaıiı-lır bu konudaki karaa-Mi alınmasıyla Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer. 
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f) ö M teüJiimîarlia Hazinece bedeliz lolar'r.k b;l:diyeler3 (devredilen (araziden imar plânlan
ma göre ihtiyaçtan fasla ıcldıı^u, 'Toprak ve Taran Reformu Müsteraarlığinea, ilgili baıkanlıklıairın 
görüsü alınarak -tösp',!; 'edilscelk arazi parçaları. 

g) :Kfî3İıiıl|e§eıı orman ıtaMüt ihaaritia ve tutarıkları idamda bırakılan yabani (meyvelik, fun
dalık, m'akillk vs. benzeri iara^i ile 'özel ilamınıiîia göre ıor:mj3Jîi. itaımimjna. ıg'lrmjeyeon. arazi. 

h) ıG'Cilffiariın ve batakkıklaıriin kurumamı veya kuru^ulmı^ı, nıchdrlerün mecra ve seviye değiş-
tirmesi, göl ve 'deniz (kıyılarının dolması veya doldurulması aİ3 meydana 'gelem ve gelecek 'olan 
arası, 

i) .iskân (kanunlarına göre ba^ka yere [karşılıksız yexle?itirûl:ı:ılerüı terk ittikleri ara^niti ta-
nııar;nı. 

Bu 'maddenin birincil fıkrasının (b) bendi lıükmüne göre Toprak ve Tanım Reformu Müsteşar-
hğjiîKüi, ıcımtrjüe geçecek terazilide, 28 Aralık 1980 tarih ve 189 sayılı Kamun hükümleri ısalklfodır. 
Amcalk, ibu ikamın.!], ihdiikümlerine göre saftlıması İ3'erj'len larıaaiıniiaı l'ıarım arazisi ıolarak kullanılmak 
istem Jll'ıp liöt&nLflıniSdiiği Mlall'ye 'Bakanlığı 'tarafından. Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığından 
sorıuGiaır&fk, İlamın apaızhsi icfliaırdk [kullanılmak fotenikailsr 3öz konusu iirıü^s^arkk iemrkiie talhsis edi-
Ysc. Toprak ve 'Taınım Reformu MİKiteşarlığıciıca topraksın ıçifL'.çiye dağıtılacak .olan toprakların, 
Millî Savunma Bakanlığından devralınan yarlere ait taiksûtleri veya (topluca alınacak bedelleri, 
talhsDlât ya.pıSduÜLça, 139 saydı Kanun hükümlerine göre flVölî i&avunma Bakanlığı bütçelinde fmev-
out v£ya yeniliden (a>eıüıa;cak &el •\t!m'i%Mtâs gelir kayda-lıınur. 

Yuikaıda (g) ıbcimdi uyanınca 'Toprak ve Tanım B2fon1n.11 (Müsteşarlığı omıine geçecek araziden 
emzik ve masraf ilîınyar edilerek ıslaih ve ihya ©dilen Varlar iüzeırinds feaiMıniilm^ lOİan hıafklar sile 
(h) bendimde ıbelirtüleoı arazi üzerede kanAinları -oyarında kaşanılmış olan inaklar sakindir. 

Toprak ve Tarım Reformu. Müsteşarlığı emrine geriş : 
MADDE (20. — 19 ncu ımaddenin (a) benidiınd:ki ?,raı;, Ibu Iksnuna güre k^ırn^la^tırma ile; (b), 

(s) ve (g) !b3n!dİ3iri;ad:kii arazi, bu kamunun yii:v..;.Ciag\3 ig'rmcsi ile; (f) bendindeki arazi, ıtsspOt-
edilmieısi ile; (ıh) bendindeki iarazi, meydana ge tos i i?3; (c) ve (i) bsnillermdeki .arazi, Kazûne 
adını, «tescil ile; (d) bendindeki arazi, kamu Ihiz21e.iuar.310 yapılan italiğisin kaldırılmadı İle Toprak 
ve Tanrn Reformu 'Mihtemrlm emrine <ge.c:r. 
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Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi : 

MADDE 21. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazi, topraksız oîan veya 
yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerine dağıtılabilir veya bu kanundaki amaçların gerçekleşme
sini sağlamak için tahmis edilebilir. 

Ancak kesinleşen orman tahdit harita ve mazbataları dışında kalan yabani meyvelik, fundalık 
ve makilik ile bilimisel balamdan orman tanımına grımısyen orman içimdeki ve ormaina komşu arazi 
Orman Bakanlığı emrine verilebilir. 

Devlete ait kuruluşlardan yararlanma : 

(MADDE 22. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde bulunan çiftçi ailelerinin eğitilmesi, to
humluk, damızlık ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amaçları ile devlete ait mevcut kuruluş
lardan yararlanılır veya kamulaştırılan arazi dışında kalıp Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrine geçen arazilerden uygun görülen kısımlar aynı amaçlarla devlet çiftlikleri ve araştırma ve 
eğitim enistitüleri kurulmak üzere Tarım Bakanlığına tahsis edilebilir. 

Satım ve kiralama : 

MADDE 23. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, bu kanun hükümlerine göre emrîne ge
çen araziyi gerçek ve tüzel kişilere bu kanunda öngörülen amaçlar dışında kullanılmak üzere sa
tamaz ve kiralayamaz. 

Ancak : 
a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu kanun uyarınca emrine giren araziyi millî sa

vunma ihtiyacının karşılanması; ülkenin ekonomik, sosyal, teknik gelişmesi ve buna bağlı yeni is
kân alanlarının sağlanması; kıyıların korunması ve turizm amaçlan için Bakanlar Kurulu karan 
ile, Hazinenin tasarrufuna bırakabilir. Bu takdirde, kamulaştırma bedeli ödenmesi gereken haller
de, kamulaştırma bedeli doğrudan doğruya bu amaçla yapılan kamulaştırmalarda uygulanan ka
nuni hükümlere göre ödenir. 

ıb) HCöy İçinde bulunup konut kurmaya elverişli arsa durumunda bulunan yerler, köy ihtiyar 
kurulunun konut yerine ihtiyaç göstermesi üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
o köye yerleşmiş olan gerçek kişilere pazarlık yolu ile satılabilir. 

o) Kamulaştırılan arazi dağrtılıncaya kadar, Devletçe ihya veya ıslah suretiyle tarıma elve
rişli hale getirilen arazi ile bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
emrino geçen diğer arazi ve bu maddenin (a) bendi hükmü gereğince Hazinenin tasarrufuna bıra
kılan arazi, tarımsal işleme ve çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etmediği hallerde, toprak
sız çiftçilere veya birlikte işletecek topraksız çiftçi gruplarına Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca kiraya verilebilir. Arazinin kiraya verilmesi, kiracıya dağıtımdan öncelikle yararlanma 
hakkını vermez. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tahsis ve teatim işlemleri esasları ile kiraya verilecek arazi 
miktarı, kira bedeli ve kira süresi Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca saptanır. 
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Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi : 

MADDE 21. — Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı lemrine (geçen arazi, ftopraksız oftan 
veya yeiter toprağı bulunmayan ıçiftçi ailelerime dağıtılabileceği gljlbi (bu kanundaki amaçlarım ve 
1306 sayılı Kamuna göre yapılacak iskân projelerinim gerçekleşmesini sağlamak İçim tahsis edile
bilir. 

10 nou maddemin (a) (bendi dışındaki Topraik ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen 
araziden, toprak ve tanım reformu amaçlan üçüm kullamllmjalsı .gerekli olmayanlar, ilgili kurulu
şum müracaaltı ve Topraik ve Taran Reformu Mü teşarlığımım izni dile ıklasmu Hizmetlerimde veya özel 
kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkiler içimde kulamılmak üzere Devlet toıamluşlasrımıa 
tahsis edilebilir. 

Devlete ait kuruluşlardan yararlanma ve yeni kuruluşlar meydana, getirme : 

MADDE 22. — ITopüak ve tanım reformu ile ilıgiiıl «olarak içicilerin eğitilmesi, tohumluk, da
mızlık ive (benzeri (ihtiyaçlarının karşılanması amaçlan liıle Devlelte aiilt (mevcut kuruluşlardan 
yara^lanıılir. 

Gerekli hallerde, Toprak ve Tanım Reformu MüSteşjarlığı emrime geçen laraziidem uygun görü
lenler, üzeıiinlde ıbirimai ıfıkriada (öngörülen (amaçlarla üretim ve eğürttim müesseseleri kurulmak üze
re ilgili Ikujrulıuşlara tahsis ıöd!il«(bilir. 

Satım ve kiralama : 

MADDE 23. — Topalak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, hu kamum hükümlerine göre eimrine 
geçen lariaız'iyi (gerçek ve Itiüzel kişilere hu kamunda öngörülen. lamaçllar düşamlda IkuBamıimak üzere 
siajtamaız Ve kinalayam'atz. 

Ancak : 
a) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu (kamum (uyarımca lemırimie gecem araziyi milî sa

vununla (ihtiyacınım karişılantması, ülkenin ekonomük, soisyal, teknlik gelişmesi ve buma bağlı yemi 
iskân lalamlaınırıim lâağlamımjası; ıkıyıl'ann Ikorummasa ve turizm amaçlan içim Bakanlar Kurulu kara-
n ile Haaimehin tasarrufuna ıbırakalboıllir. Bu takdirde, kamulaştırma karşıflığı ödenmesi gereken 
hallerde, kamulaştırma karşılığı doğrudan doğruya hu amaçla yapılan kamulaştırmalarda uygu
lanan kanunî hükümlere göre ödenir. 

b) Köy içimde bulunup komut ıkuırmiaya elverişli larsa durumumda (bulunan yerler, köy İhtiyar 
kurulunum komut yerlime ihtilaç ^ösltermesi üzerine Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca o 
köye yerleşmiş iolam gerçek kişilere pazarlık yolu ile satılabilir. 

o) Kamulaştırılan arıazı dağitıhnaaya kaldar, Devletçe ihya veya ıslah isuretiyle itanma elve
rişli halle ışetirilem arazi fille bu kamum hükümlerine göre Toprak ve Tamim Reformu Müsteşarlığı 
emrime ıgeçem diğer arazi ve bu maddenin (a) bendi hükmü gereğince Hazâmenffin tasarrufuma (bııra-
kılan arazi, tanımsal Şişleme ve çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etaneldiği haHerde, top
raksız çiftçilere veya Ibdrlilkte işletecek topraksız çifteji igruplıaona 'Toprak ve Tanım Reformu Müs
teşarlığınca kiraya verebilir. Arazimin kiraya verilmesi, (kiracıya dağıitıımldam öncelikle yararlanma 
hakkıını vermez. 

Bu madde hükmıüme göre yapılacak tahsis ve isatım işlemleri esasları ile (kiraya verilecek laira-
zi (miktarı, kira hedeli ve (kira (Süresi Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca saptanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 306 — 

(Hükümetin teklifi) 

Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağı : 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine ge
çen arazi üzerinde kazandırıcı zamanaşımı işlemsz ve bu yolla mülkiyet ve öteki aynî haklar ka
zanılamaz. 

'Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kazandırıcı zamanaşımı şartlarını tamamlamış olanların 
halkları saklıdır. 

Toprak değiştirilmesi : 

MADDE 25. — Teknik, ekonomik ve hukukî nedenler ve zorunluluklarla Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca lüzum göı ülmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi sahiplerinin 
muvafakati ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen aynı değer ve nitelikteki 
arazi ile değiştirilir. 

Değiştirme işlemi aşağıda yazılı şekilde yapılır: 
a) değer ve nitelikte fark bulunmazsa eşit ölçüde toprak değiştirilir. 
b) Değer ve nitelikte fark bulunursa bu fark değiştirilen toprağın ölçülerinde değişiklik 

yapılmak suretiyle kapatılır. Değerlerin eşitliği, değiştirmenin yapıldığı yıldaki değerler kar
şılaştırılarak sağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KAMULAŞTIRMA 

Kamulaştırdacak topraklar: 

MADDE 26. — Aşağıda sayılan gerçek ve tüzeü kişilere ait tarım topraklan, varsa üzerin
deki tarımsal işletme ile ilgili yapı veya tesisleriyle birlikte kamulaştırılır: 

a) 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kimselere, derneklere, kurumlara, 
vakıflara, ticaret, şirketlerine, her çeşit tarım kooperatiflerine ve birliklerine ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri hariç olmak üzere, kamu tüzel kişilerine, kamu iktisadî teşebbüslerine, resmî kurumla
ra, kamu tüzel kişilerinin, resmî kurumlann ve kamu iktisadî teşebbüslerinin katıldıkları kurum 
veya şirketlere ait 19 ncu madde dışında kalan topraklanıl tamamı. 

b) Ailelerle, aile sayılan kimilerin nerede olursa olsun toprakları toplamının bu kanunun 28 
nci maddesinde gösterilen miktarları geçen kısmı, 

c) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 6 nci maddede belirtilen esaslara göre işlen
meyen ve^a iişlıetilmeyen tioparaMiarıın tamamıt. 

d) Devletçe yellerinden başka yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yerlerinden iskân kanun-
lanna göre bıraktıklan topraklann tamamı. 

(a) bendinde sayılan gerçek ve tüzel kişilere ait topraklann tamamı veya bir kısmı Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu karan ile bu madde hükmü 
dışında bırakılabilir. 

Kamulaştmlan topraklar üzerindeki kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fabrika 
gifbi tairınısaJI işletime ile %Mi olmayan yapı ve^a tesislerin üzerinde bulunduğu arazi parçası ka
mulaştırma dışında bırakılır. Bu maddenin (d) bendi bu fıkra hükmüne tabi değildir, 
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Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağı : 

MADDE 24. — Eu (kanun hükünüeırim!e göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçen iaraza dizerimde ıkazandıncı zamanapmjı işlamez ve öbu yolla ımülkiyet ve öteki aynî halklar 
kaaamalaınaz. 

Arazinin (Toprak ve (Tarım Reformu Müsteşarlığı 'emrinle geçmesinden önce kazandırıcı Bamam-
aşımı şartlanın! tamamlamış olanların haklan »akilidir. 

Toprak değiştirilmesi : 

MADDE 25, — Tasarınım 25 nçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ! BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMA 

Kamulaştırılacak topraklar : 

MADDE 26. — 19 ncu maddenin kamulaştırılmaya tabi olmaksızın Toprak ve Tanım Refor
mu Müsteşarlığının emrinle geçecek araziye ilişkin hükümleri saklı kaJlmaik büzere, aşağıda sayı
lan gerçek ve tüzel kişilere ait tarım toprakları, vatfsa üzerindeki tanımsal işletme ile ilgiM yapı 
Vıeya tesislerle birlikte kamıulasjtıırıllır :' 

ıa) Mülhak ve mıazlbut vakrtfllara ait olulp Vakıflar Gıenıel Müdürlüğünün zeytinyağı fabrikala
rıma hammadde temin eden zeytinlikler ile Devlet Üretme ÇoMkleri hariç olmak üzene, kurum
lara, ticaret şirketlerime, dermeklere, kooperatiflere ve bunlarım birliklerine, 442 sayılı Köy Ka-
nunlunlun 87 mci maddesinde sayılan güncek ve tüzel kişilere ait arazinin tamamı ile kamu tüzel 
kişilerine, (kamu iktisadî teşebbüslerinle, resmî kurumlara, kamu tüzel1 kişilerinin, resmî kurumla
rın ve kamu. iktisadî teşebbüslerinim katuldakfflam kurum veya şirketlere ait arazinin kamu hizmet
lerimde kullanıılmayam kısımları. 

b) 'Toprak ve Tarım Reformu böl̂ elenüsmde, reformun ilân edildiği tarihte '6 ncı maddede be
lirtilen esaslarla göre Verimli olarak dışjletilmııeyfem veya 128 nci miaddede sayılan istiisnıaî haller 
kakla kalmak üzere doğrudan doğruya işletilnmeyerek kiraya veya ortakçılığa verilen toprakların 
tamamı. 

c) Ailelerle aile sayılan kişilerin doğrudan! doğruya ve veriımfli olarak işledikleri veya işlet
tikleri veya 128 nci maddede sayıillam istisnaî haller sebebiyle kiraya veya ortakçıya verdikleri 
Türkiyeideki toprakları toplamının 08 nıci maddede gösterilen miktarlan geçen ktoıı. 

d) Devletçe borşlanldınlmak suretiyle başka' yerlere yerleştirilen kiknselerim, eski yerlerdınde 
tokan kanunlarıma göre hııraktalklan toprakların* tamamı. 

e) İl, belediye ve köy tü&el kişilerinim) mülkiyetindeki kamu hizm'etlıerinde faııTTamııilrmayaaı 
arazinin) tamamı. 

f) Mahallî idarelerim özel mülkiyetinldeki mera, yaylak ve kışlakların, bu kamun hükümlerine 
göre saptanan ihtiyaçtan fazla olan tamları. 
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Köy yerlerinin kamulaştırılması : 

MADDE 27. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce sahipli arazi üzerinde Köy Kanunu hü
kümlerine göre köy ve köye bağlı yerleşim yerleri olarak topluluk vücuda getiren ailelerin ellerinde 
tuttukları ev, ahır, samanlık ve avlu gibi tarımsal işletme ile ilgili yapı veya tesisler, bu kanunun 
28 nci maddesinde gösterilen sınırlara bakılmaksızın, yapı veya tesisler arsa sahibi tarafından ku
rulmuşsa arsa ile birlikte, ellerinde bulunduranlar tarafından kurulmuşsa sadece kapladıkları arsa 
olmak üzere, bu kanun hükümlerine göre kamular tırılır ve ellerinde bulunduranlar adına borçlan
dırılarak tescil edilir. 

Bırakılacak toprak miktarı : 

MADDE 28. — Aileler ve aile sayılan kişilere, mülhak ve mazbut vakıflara arazileri sulu ise tab
lo 1 de belirtilen miktarda; arazileri kuru ise tablo 2 de belirtilen miktarda arazi bırakılır. 

Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu bir kısmı kuru ise o yerin tablo 2 de belirtilen kuru arazi 
miktarının, tablo 1 de belirtilen sulu arazi miktarına oranı esas alınarak sulu arazi miktarı kuru ara
zi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır. 

Tablo 1 ve tablo 2 de belirtilen rakamlar aidoldukları ilçelerin hudutları içindeki her yere uygu
lanır. 

Tablo 1 ve 2 de bulunmayan ilçelerin hangi katagoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek esas
lara göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tesbit edilir. 

Kamulaştırılacak arazi miktarı 53 ncü maddede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin tep-
raklandırılmasma yetmez ise, Toprak ve Tarım Eeformu Müsteşarlığınca kamulaştırılmaktan sarfı
nazar edilip sahibine bırakılabilir. 

Tablo 1 ve tablo 2 de belirtilen arazi miktarları toprak indeksi 50 olan araziler içindir. 
Diğer vasıflı arazilere ait miktarlar ve bu maeldenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yö

netmelikte belirtilir, 
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Kamu tüzel kilerime, kamu iktisadî teşebbüslerine, resmî kurumlara, ve mazbut ve vaİafİaıra 
âit topraklarım tamamı veya (bir kasımı, kullanılmakta oiduİkfliarı amaç gozo ı̂üme alımarak, Topraik 
ve Tanım Reformu Müsteşjarlagıınıın önerisi ve Bakanlar Kurulunun katran ile kamıulaştanıa dışım
da1 Ibıralkıilaibillir, 

Kajrnullaştaırıilajn arlaainim (bdır kaismının/ üzerimde kahvehıame, han, dütkkân, değirmem, imalâthane 
ve fabrika gibi tarımsal işletimle üe ilgili olmayan yapı veya tesisler mevcut ise bunlarım üzerimde 
bulunduğu airiaızi parçası kammlaştaırma dışımda bırakılır. Bu rnıiaddemim (d) belidi bu fıfkra hükmü
me tabi değildir. 

Köy yerlerinin kamula§tırılması : 

MADDE 27. — Bu kamumun yürürlüğe girmesinden önce sahipli arazi üzerimde Köy Kamumu 
büklümlerime göre köy ve köye bağlı yerleşim, yerleri olarak topluluk vücuda getiren ailelerim el
lerimde (bulumdurdükilarr elv, ahır, samanlık ve avlu gibi tarımsal işletme ile ülgüi yapı veya tesis
ler, bu kanunun 28 nci rnıiaddesindıe gösterilen sıfırlara bakılmaksızın, yapı veya tesisler arsa sa
hibi tarafımdan kurulimiuşsa ansa iilie birilikte, <3>IEe Çin'de (bulunduranlar tarafımdan Ikuruiınuişsa sa
dece kapladıkları arsa, bu kanun hükümlerine; görs kamulaştınlıp 'ellerimde bulumduranlar adına 
bofrçtadıınlaraik tescil ediMr. 

Bırakılacak toprak miktarı : 

MADDE 28. — Aile başkanlarıma ve alile sayılan kişilere, arazileri sulu ise tablo l'de belirti
len nılilktajrda, arazileri kuru ise tablo 2'de belirtileni miktarda arazi bıralkulir. 

Bu kanunum 7 nci maddesinde belirtilen şiartlan haiz oıHuğu Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca kabul edilen ımloıdem işletime sahiplerinle sulu arazide bu kamuna ekli 1 sayılı tabloda 
ğösteriflieın! miktarlarım üÇ katı, kuru arazidıe 12 sayılı tabloda gösterilen mdiktarlanniki katı arazi 
burakaiır. Ancak "modern işletmielere bırakılacak arazi miktarı sulu arazide bim ikiyüz elli ve kuru 
arazide ikibim beşyüz dönümü geçeimez. 

Aynı dalmanda çiftçilikten başka bir meslekle de iştigal eden ailelere ve aile sayılan kâişsilllerei 
arazilerimi 6 nci malddede öngörülen esaslara uygun olarak %letmeıkte olsalar dahi, amcaık sulu 
arazide tablo 3'te belirtilen miktarda., kuru arazide tablo 4'te belirtilen miktarda arazi bırakıihr. 

Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kısmı Ikuru iise o yerim tablo 2'de belirtilen kuru araza 
miMaramım, ıtalblo l'de Ibelirtiiem sulu arazi miktarıma oranı esas alınarak, sulu arazi miktarı kuru 
arazi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır. 

'TaJbSo 1 ve 2'de belirtilen rakamlar ait oldukları ilçelerim sınırları içindeki her yere uygu-
lamnv 

Tablo 1 ve 2'de bulummayam ilçelerim hangi kategoriye gireceği y^metanelikt© belirtilecek esas
lara göre Toprak ve Tarım. Reformu Müsteşarlığımca tespit edilir. 

Kamulaştınlacak arazi miktarı 54 neü maddede belirtilen lesaslara göre bir çiftçi ailesinin 
topraklandırmasına yetmeyecek miktarda ise ve bitişiğinde kamulaştınlacak veya dağıtıla
bilecek başkaca arazi yoksa, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca1 kamulaştınlmayarak sa? 
hibine bırakılabilir. 

Tablo 1 ve 2 de belirtilen arazi miktarları toprak endeksi elli olan araziler içindir. 
Toprak endeksi elliden farklı arazilerde bırakılacak toprak miktarı, Tablo 5 deM katsa

yıları ile1 elli endeksine göre bırakılacak miktarların çarpılmasıyle bulunur. 
Toprak endeksi; arazilerin profil karakteri, toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkalilik, asit-

lik, erozyon, mikroröliyef gibi faktörler nazarı itibara alınarak Topraksu (Jenel Müdürlüğü 
tarafımdan tespit olunur. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 
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Sahibine ait toprak miktarının hesaplanması : 

MADDE 29. — Ailelerle aile sayılan kişilere, mülk ve mazbut vakıflara ait toprak miktarının 
saptanmasında tapulu, tapusuz toprakların tamamı hesaba dâhil değildir. Yetkili kurumlarca ta
rıma elverişli olmadığı saptanan arazi hesaba dâhil edilmez. 

Bir aileye ait toprak miktarı aile üyelerinin nerede 'olursa olsun tasarruflarında bulunan top
raklar toplanarak saptanır. 

iştirak halinde mülkiyette ortakların, müşterek mülkiyette her paydaşın payına düşen toprak 
miktarı, ayrı hesabedilir ve ortak veya paydaşın toprak miktarına eklenir. Aile üyelerinin pay
larına düşen toprakların toplamı, aileye ait toprak miktarına eklenir. 

Müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması ve toprağın bölüştürülmesi : 

MADDE 30. — Birden çok kimsenin müştereken malik bulundukları toprağın tamamının ka
mulaştırılması getrefemieyetn hallerde, Mgil paydaşın payının tamamı veya bir kısmı kamulaştırılır. 

Hazinenin yukarıdaki fıkra uyarınca kamulaştırdığı veya başka nedenlerle paya sahip bulun
duğu toprakta, Hazine payına düşen yer, ilgili paydaşlar tarafından Toprak ve Tarım Reformu Böl
ge Başkanlığının bu konudaki yazılı isteminden itibaren iki ay içinde aynen bölüştürülerek ayrı
lır. Paydaşların bulunamaması veya uyuşamaması halinde aynen bölüştürmeyi Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığı yapar. Her paydaş bölüşme haritasının kendisine bildirildiği günden baş
lamak üzere 30 gün içinde, görevli mahkemeye başvurarak bölüştürmeye karşı dâva açabilir. Mah
keme; Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu kararı aramadan dâva tarihinden başlı-
yarak üç ay içinde konu hakkında karar vermekle yükümlüdür. Mahkeme bölüştürme ile ilgili 
itirazı haklı bulursa aynen bölüştürmeyi kendisi yapar. 

İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiye te çevrilmesi : 

MADDE 311. — Toprak ve tarım refonnıu Ibö Jigösıinde uygulamaya geçileceğimin duyurulma
sından itibaren bir tay içinde mirasçılar, tapuda adlarına İntikal işlemi yaptırmak zorundadır
lar. 

Mirâsıçılardan İbiri veya birkaçı mirasçıları n ve hisse miktarlarımın tâyinimi ive gerekiyorlsa». 
iştirak hallinde mınilkiyetdm müşterek mülkiyete ç evrilimelsitni Wöl|gedeki görevli hâkimden isteye
bilir. 

Miras IbıraJkatnan ölüm tarihin© göre veraset beligeisi aranılmayan hallerde Ibtt işîfeîmlier, köy 
veya onahalle ilhtliiyar kurulundan alınacak ilmü halbere dayanılarak yapılır. 

İlgililerin slürelsi içimde yapmadıkları «hu muameleler, Toprak ve Tarım Reformu Böllge Baş
kanlığımın ıgjöreivüi malhkieımıeden alataağı veraso t Ibelıgesime velya ölüm tarihine (göne köfy veya 
mahalle ihtiyar kurulumdan alınacak ilmühabere dayanan İsltemi ile tapu sicil mulhafıızı veya 
memuru tarafından yapılır. 

Yere ve ağaçlara IbaJşka baişka kiişiller 'sahip is e, yer isahilbiniin ağaçları isatımalmıa hakkı tanı
nır. 
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Sahibine ait toprak miktarının hesaplanması : 

MADDE 29. — Ailelerle aile sayılan kişilere ait arazi miktarının tespitinde tapulu ve 
tapusuz toprakların tamamı hesaba dâhil edilir. Toprak ve Tarım Reformu örgütünce tarıma 
elverişli olmadığı tespit edilen arazi hesaba dâh il olunmaz. 

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

iştirak halinde mülkiyette ortakların, müşterek mülkiyette her. paydaşın payına düşen 
toprak miktarı ayrı hesalbedilir ve ortak veya payda}in toprak miktarına eklenir. Aile üyelerinin 
paylarına düşen toprakların toplamı, aileye a it toprak miktarına eklenir. 

Müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması v e toprağın bölüştürülmesi : 

MADDE 30. — Birden çok kimsenin müştereken malik bulundukları toprağın tamamı
nın kamulaştırılması gerekmeyen hallerde, ilgi li paydaşın yapının tamamı veya bir kısmı ka-
mulaştırılır. 

Hazinenin yukardakü fıkra uyarınca kamulaştırdığı veya başka nedenlerle paya sahip 
bulunduğu toprakta, Hazine payına düşen yer, ilgili paydaşlar tarafından Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığının bu konudaki ya 21lı isteminden itibaren iki ay içinde aynen bö
lüştürülerek ayrılıı*. Paydaşların bulunamaması veya uyuşamaması halinde aynen bölüştürmeyi 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yapar. Her paydaş bölüşme haritasının kendisine 
bildirildiği günden başlamak üzere otuz gün içinde, görevli mahkemeye başvurarak bölüş
türmeye karşı dava açabilir. Mahkeme, Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonunun 
kararını aramadan dava tarihinden başlayarak üç ay içinde konu hakkında karar vermekle 
yükümlüdür. Mahkeme, bölüştürme ile ilgili itirazı haklı bulursa aynen bölüştürmeyi kendisi 
yapar. 

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi : 

MADDE 31. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde uygulamaya geçileceğinin duyurul-
miasından itibaren bir ay içinde mirasçılar, ta puda adlarına intikal işlemini yaptırmak zorun
dadırlar. Elde olmayan nedenlere dayanan gecikmelerde bu süreyi bir ay uzatmayan Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yetkilidir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçıların ve hisse miktarının tayinini ve iştirak halin
deki mülkiyetin, paylarının belli edilmesi suretiyle, müşterek mülkiyete çevrilmesini görevli 
mahkemeden isteyebilirler. 

Miras bırakanın ölümü tarihine göre veraset belgesi aranılmasına gerek olmayan hallerde, 
bu işlemler, ilgililerince köy veya mahalle ihtiyar kurulundan alınacak belgeye dayanılarak 
tapu dairelerince yapılır, 

IlgıiliBeria!, sünesli içimde yıaptırmadıklaırı h.ı işlemler, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının, görevli mahkemeden alacağı veraset belgesine ve iştirak halindeki mülkiyetin 
müşterek mülkiyete çevrilmesi kararına veya ö lüm tarihine göre köy veyahut mahalle ihtiyar 
kurulundan alınacak belgeye dayanan istemi ile tapu daireleri tarafından yapılır. Tapula
ma bölgesinde, kütükler tapuya devredilincey e kadar tapu dairelerine düşen görev, tapulama 
müdürlüğü tarafından getirilir. 

Arazi ile üstündeki ağaçların mülkiyetinin aynı kişiler^ ait bulunması halinde, Toprak ve Ta
rım Reformu Bölge Başkanlığı, ilgililerden en g eç iki ay içinde anlaşma yolu ile ikili mülkiye
tin tek yönde birleştirilmesini ister. 
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Kamulaştırmada toprak seçimi : 
3VDAIDDCE 32. — ISalhilbine lbırakıla<cak topraklar mümkün olduğu (kadar toplu ıbir halde ve iş

lenmeyle illgiili yapı ve teısii'slerden yararlanmaya en el/vıerişlji bir biçimde, toprak sahibi aile 
üyelerinin baklan da ıgfötaettıilenelk, laile başkanı! ta rafından seçlir. 

ıSeçim hakkı, kamulaştırilacak toprakların düzenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli bir 
şekillide lipetafljm'eısini engelleyecek tarzda kulllânılamiaz. 

Aile başkanı veya toprak sahibi bulunamaz ya da Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
toteminden itibarlen 1115 Igün içinde seçim hakkını kullanmazsa, seçim birinci ve ikinci fıkralar
daki esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yapılır. 

Toprak sahibinin başvurması üzerine kamulaştırma : 

(MİAJDDIE 33. — Kamulaştırılan topraktaki yapı veya (tesislerden kalhvıehane, han, dükkân, 
değirmen, imalâthane ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan taşınmaz mallar ha-
ı% kamulaştırmaya konu. olmayan diğer yerler tek (başına yararlanılaimıyacak duruma gi
riyor veya kamulaştırma nedeniyle bu taşınmazlardan yararlanmak önemli ölçüde azalıyor 
ise, toprak Sahibinin kaımulaişitırmıa kararının' (bildirimlindJen bağlıyarak bir aiy İçindi© yazılı 
başvurması üzerine, bu yerlerin de kamulaş tınlmalsı Sorunludur. 

UlyuişımiaJzlık bu kanundaki esaslara göre gb^elvli mahkemece çözülür, 
\Arazi sahibinin isteği halinde, miktarı ne olursa 'olsun araızinlin tamamını veya bir kus

mamı kamulaştırmaya Toprak ve Tarım Refbrtm u Müısteşarlığı yetkilidir. 

Kamu yararı kararı : 

MADDE 34. — (Bu kanunun 13 ncü maddte'sıkıe göre toprak ve tarım reformu Iböljgeisinin 
belirtilip yayınlanması, bu kamun gereğinle e yapılacak kamulaştırmalar için «kamu yararı 
kararı» sayılır. Ayrıca kamu yararı kararı alınması ve onıaylanması gerekmez. 

Kamulaştırmada karşilık takdir komisyonu : 

MADDE 35. — Kamulaştırmada toprak ile üzerindeki her türlü yapı veya tesislerin kar
şılığı Toprak ve Tanım Reformu (Müsteşarlığınca, reform örgütünden, birisi başkan ve en az 
biri ziraat yüksek mühendisi olmak üzere görevlendirileıclek üç k%i mahallî ziraat odası ile 
köiyd© kö(y Ühtiiyar kurulunun, beldede belediye encümeninin kendi içinden seçeceği birer üye-
diem (oluşmak üzere, bete, kişilik bir komisyon tarafından Isaptamır. 

Köy ihtiyar kurulu veya belediye encümeni üyesinin ıseçji'lmemesi halinde seçim mahallî 
mülki âmirce re'sen yapılır. 

İBir reforim bölgesinde iş durumuna göre birden fazla karşılık takdir komisyonu kurulabi
lir. 
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ilgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleş tmlmıesini, tanınan süre içinde gerçekleştiremez 
dikleri takdirde maliklerden (biri veya Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili 
mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini genel 'hükümlere göre görevli mahkemeden talebe-
debilir. Görevli mahkeme mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini üç ay içinde karara bağlar. 

Kamulaştırmada toprak seçimi : 

MADDE 32. — Sahibine bırakılacak toprakla r mümkün olduğu kadar toplu ıbir halde ve işlet
meyle ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli bir biçimde, topraik sahibi aile üyele
rinin haklan da gözetilerek aile başkanı taraf in dan seçilir. 

iSeçim hakkı, kamulaştınlacak toprakların düzenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli bir 
şekilde işletilmesini engelleyecek tarzda kullanılamaz. 

Aile başkanı veya toprak sahibi bulunamaz veya seçim hakkını yukardaki fıkralar uya
rınca Topraik ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının isteminden itibaren onbeş gün içinde 
kullanmazsa seçim, ıbu madde esaslarına gör,3 Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca 
yapılır. 

Toprak sahibinin başvurması üzerine kamulaştırma : 

MADDE 33. — Kamulaştırılan topraktaki yapı veya tesislerden kahvehane, han, dükkân, 
değirmen, imalâthane v© faibrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan taşınmaz mallar ha
riç, kamulaştırmaya konu olmayan diğer yerler tek başına yararlanılamayacak duruma gi
riyor veya ^kamulaştırma nedeniyle bu taşınmaz mallardan yararlanmak önemli ölçüde aza
lıyor ise toprak sahibinin kamulaştırma kara rınm bildiriminden ibaşlayarak (bir ay içinde ya-' 
zıh (başvurması üzerine, bu yerlerin de bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılması zorunlu
dur. 

Uyuşmazlık ıbu kanundaki esaslara göre gö revü mahkemece çözülür. 
Toprak sahibinin isteği halinde miktarı ne olursa olsun toprağın tamamını veya bir kıs

mını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde, bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştırmaya yetkilidir. 

Kamu yararı kararı : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynan kabul edilmiştir. 

Kamulaştırmada Karşılık Takdir Komisyonu : 

MADDE 35. — Kamulaştırmada arazi ile üzerindeki her türlü yapı veya tesislerin karşılığı 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca Toprak ve Tarım Reformu örgütünden, birisi baş
kan ve biri ziraat yüksek mühendisi olmak üzere görevlendirilecek iki kişi, ilçe ziraat yüksek 
mühendisi veya ziraat teknisyeni, mahallî ziraat odasının seçeceği /bir kişi ile köyde köy ihti
yar kurulunun, beldede belediye encümeninin seçeceği bir temsilciden oluşmak üzere, beş kişi
lik bir komisyon tarafından saptanır. 

Köy ihtiyar kurulu veya (belediye encümeni temsilcisinin seçilmemesi halinde, Karşılık, 
Takdir Komiteyonununun bu üyeleri mahallin en 'büyük idare âmiri tarafından ilçe ziraat odası 
örgütünden re's en seçilir. 

Bir toprak ye tarım reformu bölgesinde iş durumuna göre birden fazla Karşılık Takdir Ko
misyonu Kurulabilir. 
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IKfamiisyîom (başkan ve üyelerinden (birinin her ne Isefbepîle olurlsa (olsun görevi Ibaşımda (bu
lunmaması halimde, yenil ion gün içinde geıçici veye daimî ollarak aynı nitelikte foir feiımise ide dol
durulur. 

Kamulaştırma karşılığının saptanması 

MADDEDE !36. — Kamulaştırma karşılığı toprak rantı esas alınmak suretiyle saptanan kıymettir. 
Toprak rantı 'toprağın (iklim (bölgesi, kullanma şekli, sulama olanakları, ıslah durumu ve kullanma 
kabiliyeti sınıflan (gilbi fiziksel (hâsılayı belirliyen teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama (gibi 
ekonomik etkenlere (dayanılarak (hesaplanır. Hesaplamada arazi sahibinin var ise, Gelir Vergisi 
beyannamelerindeki (gelir ve \gider beyanları 'göz önünde tutulaJbilir. 

Toprak üzerindeki yapı veya tesislerin kamulaştırma karşılığı kamulaştırıldığı yıl içindeki in
şaat fiyatlanna igiöre bulunacak maliyetinden, yıpranma payı düşülerek hesaplanır. 

Kamulaştırma karşılığı, itaşınmaz malın (bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu (bölgesi 
ilân edilmesinden onoe 'saihilbinin bildirdiği (Emlâk Vengisi değerini geçemez, (Komisyonca saptanan 
karşılık ibu değerden yüksek ise, kamulaştırma bedeli,bu değere indirilir. 

Devlet eliyle yapılan Bulama şelbekesi ve (benzeri yatırımlar sefbelbiyle meydana eğelen değer ar-
tıişlan, arazinin kamulaştırma karşılığından düşülür. Ancak, sulama şetoekesi ve benzeri yatırımlar 
yapıldıktan sonra arazi satılmışsa, (bu takdirde araziyi sonradan sâtmalmıış olan kimsenin ödemiş 
olduğu bedelden az bir değer kamulaştırma toedeli olarak tespit edilemez. 

Komisyonlann karşılık teslbitine, Igörev ve yetkilerine, çalışmalanna, başkan ve üyelere verile
cek tazminata ilişkin esaslar, 'Toprak ve Tarım Reformu (Müsteşarlığınca düzenlenecek yönetme
likte 'belli edilir. 

Kamulaştırma kararı : 

MADDE 37. — Bu kanuna igore yapılacak kamulaştırmalarda, kamulaştırma kararan Toprak 
ve Taraan Reformu Müsteşarlığı veriir. 

Toprak (ve Tarım Reformu (Bölge Başkanlığınca kamulaştırılması ıgerekli görülen toprak ile, 
varsa üzerindeki yapı veya (tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini ye takdir edilen kar
şılıklarını (gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanaklar kamulaştırma kararı ialınmak üzere Top
rak Ve Tanm Reformu Müsteşarlığına gönderilir. 

Kamulaştmna kararının (bildirimi : 

MADDE 38. — Toprak ve JTanm Reformu (Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar verilen 
toprak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini ve takdir 
edilen karşılıklarını ^gösteren Iharita, icetvel, kroki ve tutanakların bir örneği Toprak ve Tarım Re
formu (Bölge (Başkanlığınca taşınmaz malın (bulunduğu ilin valiliğine, (bir 'örneği de tapu siciline 
şerh verilmek üzere tapu sicil muhafızlığına veya memurluğuna gönderilir. 

Kamulaştırma karanımı (bir (örneği valilikçe, kamulaştırılan toprak ile varsa üzerindeki yapı 
veya tesislerin 'bulunduğu köy veya 'belediyede herkesin kolaylıkla ıgöreibileceği şekilde 15 gün 
süre ile asılarak yayınlanır ve varsa maJhallî gazete ile ilânın yapıldığı duyurulur. Karann bir 
örneği Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığınca ilgililerin 'bildirimlerindeki adreslerine gön
derilir. Hânın yapıldığı (bir tutanakla saptanır, ilân, laidreisi belli olmayan veya Mdirinide yazıli 
aldreslieırde bulunmayan ve aıdres değişiiküliğMı bildirmeyen ilgililer© bildiri yerine geçer. 
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Komisyon başkan ve üyelerinden birinin her ne sebeple olursa olsun görevi başında bulun
maması halimde, yeri on gün içinde geçici ve ya daimî olarak aynı nitelikte bir kimse ile dol
durulur. 

Kamulaştırma karşılığının saptanması : 

MADDE 36. — Kamulaştırma karşılığı; arazinin iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama ola
nakları, ıslah durumu ve toprak endeksi gibi teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama ve tarım
sal gelir gibi ekonomik etkenlere dayanılarak saptanır. 

Toprak üzerindeki yapı veya tesislerin kamulaştırma karşılığı, kamulaştınldığı yıl içindeki 
inşaat fiyatlarına göre Ibulunacak maliyetinden yıpranma payı düşülerek hesaplanır. 

Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu böl
gesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değenini geçemez. Karşılık 
Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değe rden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere 
indirilir. 

Devlet eliyle yapılan sulama şebekesi ve benzeri yatırımlar sebebiyle meydana gelen de
ğer artışları, arazinin kamulaştırma karşılığından düşülür. Ancak, sulama şebekesi ve benzeri 
yatırımlar yapıldıktan sonra arazi satılmışsa bu takdirde araziyi sonradan satınalmış olan 
kimsenin ödemiş olduğu bedelden az bir değer kamulaştırma karşılığı olarak tespit edilemez. 

Karşılık Takdir komisyonlarının karşılık tespitine, görev ve yetkilerine, çalışmalarına, baş
kan ve üyelere verilecek tazminata ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
düzenlenecek yönetmelikte belli edilir. 

Kamulaştırma kararı : 

MADDE 37. — Bu kanuna göre yapılacak k amulaştırmalarda, kamulaştırma kararını Top
rak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı verir. 

Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca kamulaştırılması gerekli görülen toprak 
ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini Ve takdir edi
len karşılıklarını gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanaklar kamulaştırma kararı alınmak 
üzere Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın a gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bildirimi : 

MADDE 38. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar verilen top
rak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini ve takdir edilen 
karşılıklannı gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanakların bir örneği Toprak ve Tarım Reformu 
Bölge Başkanlığınca taşınmaz mâlın bulunduğu ilin valiliğine, bir örneği de tapu siciline şerh ve
rilmek üzere tapu dairesine gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği valilikçe, kamulaştırılan toprak ile varsa üzerindeki yapı 
veya tesislerin bulunduğu köy veya belediyede, herkesin kolaylıkla görebileceği şekilde onbeş gün 
süre ile asılarak yayınlanır ve varsa mahallî gazete ile ilânın yapıldığı duyurulur. Kararın bir ör
neği Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığınca ilgililerin bildirimlerindeki adreslerine gön
derilir. ilânın yapıldığı bir tutanakla saptanır. İlân, adresi belld olmayan veya bildirimde yazılı 
adreslerde bulunmayan ve adres değişikliğini bildirmeyen ilgililere bildiri yerine geçer. 
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Dava : 

MADDE 39. — ilgililer kamulaştırma kararının 38 nci madde uyarınca kendilerine (bildirildiği 
tarilhten itibaren 16 ıgün içinde kamulaştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa karşı Toprak ve 
Tarım Reformu Uyuşmazlık 'Komisyonuna başvurmaksızın görevli mahkemede dâva açabilirler. 

Karşılığın ödenmesi : 

MADDE 40. — 'Kamulaştırmada karşılık, kamulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere yıl
lık taksitler 'halinlde ve yirmi eşit taksitte ödenir, ilk taksit peşin olarak ödenir. Her taksit, 5 000 
liradan az olamaz. 

(Sahibi Ibulunduğu araziyi doğrudan doğruya işleten (çiftçinin arazisinin tamamının kamulaştırıl
ması halinde, kamulaştırma karşılığının en az 150 000 lirası peşin olarak ödenir. 

Bu kanuna gtöre küçük çiftçi Bayılanların kamulaştırılan toprağının karşılığının tamamı peşin 
olarak (ödenir. 

Tıarnmısail İşletme ile ilgili olmayan: kahvehane, ihan, dükkân, değirmen, imalâthane ve fabrika 
giibi yapı veya tesisler karşılığının tamamı peşin olarak ödenir. 

Türkiye €umhuriyeti adına yapılmış milletlerarası andlaşmalarla, bu kanundaki özel durumlara 
ilişkin hükümler saklıdır. 

YaJbancı uyruklulara ait taşınmaz malların kamulaştırılmasında karşılık, mütekabiliyet esas
larına (göre ödenir. 
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Dava : 

MADDE 39. — İlgililer kamulaştırma kararının 38 nci madde uyarınca kendilerine bildirildiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa karşı Toprak ve 
Tanm Reformu Uyuşmazlık Komisyonuna başvurmaksızın görevli mahkemede dava açabilirler. 

Karşılığın ödenmesi : 

MADDE 40. — Kamulaştırmada karşılık, kamulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere, yıllık 
taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir ve bu miktar 
kırkbin liradan az olamaz. Bakiye, bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda ödenmek üzere on-
dokuz eşit takside bağlanır. Her taksit yirmibin liradan az olamaz. 

Her yıla ait taksidin ödenmesinde, kamulaştırmanın yapıldığı yılın toptan eşya fiyatları endeksi 
esas alınarak taksidin ödendiği yılda endekste meydana gelen yüzde artış veya düşüş nispetinde 
yıllık takside ilâve olunur veya yıllık taksitten düşülür. Ancak, kamulaştırma bedelinin peşin 
ödenen kısmı ile toptan eşya fiyatları endeksinde meydana gelen artış veya azalışa göre ödenecek 
taksitlerin toplamı kamulaştırma bedelini geçemez. 

Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamının kamulaştırıl
ması halinde, kamulaştırma karşılığının peşin ödenecek ilk taksidi iki yüzellibin liradan az olmaz. 

Kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenek miktardan geriye kalan kısım yirmibin liradan az 
olduğu takdirde bakiye peşin olarak ödenebilir. 

Kamulaştırma karşılığının son taksidi yirmibin liradan az olduğu takdirde bu meblâğ bir evvelki 
taksitle birlikte ödenebilir. 

Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların kamulaştırılan toprağının karşılığının tamamı peşin 
olarak ödenir. 

Bakanlar Kurulu, mazbut v© mülhak vakıflara ait toprakların kamulaştırma bedelinin Devlett 
Plânlama Teşkilâtınca uygun görülecek sınaî yatırım projelerinin finanse edilmesi amıaciyle peşin 
veya uygun göreceği taksitlerle ödenmesini kararlaştırabilir. 

Taşınmaz malların kamulaştırılan gerçek ve tüzel ki lerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce 
bu taşınmaz mallan için aldıklan tanm kredileri dolayısıyle T. C. Ziraat Bankası ve tanm kreldi 
kooperatiflerine borçlan bulunanların taşınmaz mallannın tamamı kamıulaştınlmış ise, taşınmaz 
malların tamamına; taşınmaz malarının bir kısmı kamulaştınlmış ise, kamulaştırılan kısma isa
bet eden vâdesi gelmiş ve gelecek olan borçlanna tekabül «den kamulaştırma karşılığı T. O. Ziraat 
Bankası ve tanm kredi kooperatiflerine öncelikle ve peşin olarak ödienir. Kamulaştırma karşılığın
dan T. C. Ziraat Bankası Ve tanm kredi kooperatiflerinin alacaklarının mahsubedilmesınden sonra 
kalan bakiye, hak sahibine bu kanunun genel hükümlerine göre ödenir. 16 . 2 . 1973 tarihinden 
sonra alınan tanm kredilerine ait borçlann kamulaştırma karşılığı tekabül eden kısmı, kamulaş
tırma karşılığından T. O. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerime öncelikle ve bu kanunun 
genel hükümlerine göre ödenir. 

Kamulaştırma karşılığının T. C. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinin alacakların
dan az olması hainde banka ve kooperatiflerin bakiye alacaklar üzerindeki bütün hak ve selâ-
hiyetleri saklıdır. 

Tarımsal işletmeyle ilgili olmayan kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâthane ve fabrika 
gibi yapı ve tesisler, Toprak ve Tarım Reformunun amaçlan ve uygulaması bakımından gerekli 
görüldüğü takdirde Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı tarafından bu kanun hükümlerine 
göre kamulaştınlabiliır. Ancak bu yapı ve tesislerin kamulaştırma karşılıklarının tamamen peşin 
olarak ödenir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış milletlerarası andlaşmalarla, bu kanundaki özel durumla
ra ilişkin hükümler saklıdır. 
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Borç senetleri ve faiz : 

MAİDDE 41. — Takside bağlanacak miktarlar için hak sahiplerine Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığınca ada yazılı yıllık % 16 faizli borç senetleri verilir. 

Borç 'senedi (faizleri her türlü hare, resim ve vergiden muaftır. 

Hisse senedi ile ödeme : 

MADDE 42. — Hak sahibi istediği takdirde, kamulaştırma karşılığının tamamı için, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek sınai teşebbüslerin ada yazılı hisse senetleri verilir. 

Hisse senedi ile ödemede, hisse senedi sahihlerine Devletçe yılda % 6 temettü garantisi verilir. 
Bu % '8 temettü 'her türlü hare, resim ve Vergiden muaftır. 
iSınaî teşebbüs % 8 den fazla temettü dağıttığı takdirde, % 8 in üstündeki temettü hakkında 

hare, resim ve vergi yönünden ilgüli kanunî hükümler uygulanır, 

Borç senetleri ve hisse senetleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 43. — Borç senetlerinin çıkarılması, borçların aisıllan ile faizlerinin ödenme zamanı ve 
'bu borç senetleriyle ilgili diğer hususlar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı ile Maliye Ba
kanlığı tarafından çıkanîacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Hisse senetlerinin çıkarılması, temettüün ödenme zamanı ve bu hisse senetleriyle ilgili diğer 
hususlar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı ile maliye Bakanlığı tarafından çıkanîacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Ödeme, elkoyma ve tescil : 

MADDE 44. — Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz malların, bu kanuna g*öre peşin 
ödenmesi gereken kamulaştırma karşılığı, hak sahipleri adına, T. C. Ziraat Bankasına, bulunmayan 
yerlerde mal sandıklarına yatırılarak taşınmaz malara elkonur ve bunlar Toprak ve Tanm Re
formu .bölge başkanlığının istemi ile Hazine adına tescil edilir. 
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Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların karaulaştınlmasında karşılığın tespiti ve ödenmesi 
mütekabiMyet 'esaslarına göre yapılır. 

Arazîsinin tamamının veya bir kısmının kamu aştırılması sonucu işletmenin gerektirdiği stan
dardın dışında kalan faydalanılabilir nitelikteki! tarımsal âlet ve makineler, sahibinin istemi üze
rine, bedelleri peşin olarak ödenmek suretiyle, Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca, kamu
laştırma tarihinde, bu alet ve makinelerin yenilerinin tespit olunacak bedellinden yılara göre ge
rekli yıpranma payları düşülerek bulunacak değer üzerinden satınalmabaür. 

Tarımsal alet ve makinelerin işletme büyüklük ve tiplerine göre nitelik ve standartlarının 
tespiti, faydalanılabilir ni^eülkte olup olmadıklarının saptanması, yıpranma paylarının hesaplan
ması, 'devralma, devretme ve kullanma usul ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

Borç senetleri ve faiz : 

MADDE 41. — Takside bağlanacak miktarlar içim hak sahiplerine Toprak ve Tarım Müsteşarlı
ğınca ada yazılı yıllık yüzde altı faizli borç senetleri verilir. 

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

Hisse senediyle ödeme : 

MADDE 42. — Hak sahibi istediği takdirde kamulaştırma karşılığının tamamı için, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek kamu sınaî teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senetleri ve
rilir. Bu hisse senetlerine, Devletçe ondokuz yılsüreyle yılda yüzde sekiz temettü garantisi tanı
nır ve yüzde sekiz temettü her türlü vergi, harç ve resimden muaftır. Yüzde sekizin üzerinde te
mettü dağıtıldığı takdirde yüzde sekizden fazla temettü hakkında vergi, harç ve resim yönünden 
ilgiüi kanunî hükümler uygulanır. 

Hak sahibi, kamulaştırma karşılığının yüzde otuzunun toprak ve tarım reformu bölgelerinde 
veya kalkınmada öncelik yörelerde kurulacak sınaî teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek olanların hisse senediyle ödenmesini istediği takdirde, kamulaştırma karşılığının yüzde 
yirmisi de kendisine peşin ödenir. Bakiye, bir yıl sonra başlamak üzere yılllk eşit taksitlerle on 
iki yılda ödenir. Her taksit yilrmübin liradan az olamaz. 

Borç senetleri ve hisse senetleriyle ilgili hükümler : 

MADDE 43. — Borç senetlerinin çıkarılması, borçların asıllanyle faizlerinin ödeme zamanı ve 
borç senetleriyle ilgili diğer hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarliğıyle Mal^e Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak bir yönetmedikte düzenlenir. 

Hisse senetlerinin çıkarılması, temettüün ödenme zamanı ve bu hisse senetleriyle ilgili diğer hu
suslar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarliğıyle Maliye Bakanlığı tarafından çıkanlacak bir yö
netmelikte düzenlenir, 

Ödeme, elkoyma ve tescil: 

JVEADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kam ulaştırmanın iptali 

MADDE 45. — Kamulaştırma kararı iptalinin kesinleştiği tarihte toprak henüz dağıtılma
mış veya bu kanunda saptanan diğer amaçları gerçekleştirmek için bir kamu hizmetine tahsis 
edilmemişse, sahibine geriverilir. 

Toprak dağıtılmış veya başkaca bir kamu hizmetine tahsis edilmişse, kamulaştırma karşı
lığı peşin ödenir. Toprak sahibine, istediği ve bulunduğu takdirde, eş değerde başka bir toprak 
verilebilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında kamulaştırma : 

MAIDDE 46. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesi dışında yapılacak kamulaştırmalarda bu ka
nunla Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanına verilen görevleri taşınmaz maun bulunduğu 
yerdeki Toprak ve îskân îşleri Gİ-enel Müdürlüğü il örgütü yapar ve yürütür. 

Genel hükümlerin uygulanması : 

MADDE 47. — Toprak ve Tarım Reformu amacı ile yapılan kamulaştırmalarda bu kanuna 
aykırı olmayan genel hükümler uygulanır. 

BEŞÎNOÎ BÖLÜM 

TOPRAK DjAĞITIMI 

'Toprak dağıtılacaklar : 

MADDE 48. — Dağıtımda toprak aile başkanlarına verilir. Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığınca bağımsız bir işletme kuracak durumda bulundukları ve aile dışında kalmayı üs
tün tuttukları saptanan reşit füruğlardan erkeğe veya aile sayılan kişilerden veisayet altında 
olmayanlara toprak verilebilir. 

Tüzel kişiler toprak dağıtımından yararlanamaz. 

Toprak dağıtımından yararlanma : 

MADDE 49. — Toprak dağıtımından yararlanabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Medenî haklan kullanma yeteneğine sahip bulunmak, 
c) Toprak dağıtımından yararlanmak için istemde bulunmak, 
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Kamulaştırmanın iptali : 

MADDE 45. — Kamulaştırma kararının iptalinin kesinleştiği tarihte toprak henüz dağıtılmamış 
veya bu kanunda saptanan diğer amaçlan gerçekleştirmek için bir kamu hizmetine tahsis edilme-
mişse sahibine geri verilir. 

Toprak dağıtılmış veya başkaca bir kamu hizmetine tahsis edilmişse kamulaştırma karşılığı pe
şin ödenir. Toprak sahibine, istediği ve bulunduğu takdirde, eşdeğerde başka bir toprak verilebi
lir. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında kamulaştırma : 

MADDE 46. — Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında yapılacak kamulaştırmalarda bu ka
nunla Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına verilen görevleri taşınmaz malların bulun
duğu yerdeki, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılınacak ilgili kamu kuruluşunun 
il örgütü yapar ve yürütür. 

Kamulaştırılan arazinin tahliyesi : 

MADDE 47. — Kamulaştırılan arazi, kamulaştırma kararının, 38 nci madde uyarınca tapu sici
line şerh verilmesini takibeden otuz gün içinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca 
hasat mevsimi sonu gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit olunarak kendilerine tebliğ edilen 
tarihte malik veya zilyetler tarafından tahliye olunur. 

Malik veya zilyedi tarafından tahliye olunmadığı takdirde, Toprak ve Tarım Reformu Bölge 
Başkanlığının istemi üzerine arazi, o mahaldeki icra dairesi tarafından 6830 sayılı Kanun gereğince 
tahliye edilir. 

Genel hükümlerin uygulanması : 

MADDE 48. — Toprak ve tarım reformu amacı ile yapılan kamulaştırmalarda bu kanuna aykırı 
olmayan genel hükümler uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TOPRAK DAĞITIMI 
s 

Toprak dağıtılacaklar : 

MADDE 49. — Dağıtımda toprak aile başkanlarına verilir. 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baskanhğınca aile dışında kalmayı üstün tuttukları saptanan 

reşit fürulardan erkek olanlar ile aile sayılan kişilerden vesayet altında olmayan erkeklere toprak 
verilebilir. 

Tüzel kişiler toprak dağıtımından yararlanamaz. 

Toprak dağıtımından yararlanma : 

MADDE 50. — Toprak dağıtımından yararlanabilmek için aşağıdaki şartlan taşımak gerekir : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Medenî hakları kullanma yeteneğine sahip bulunmak, 
c) 52 nci maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyle toprak ve tarım reformu bölge

sinin ilânına ait duyurunun yapıldığı tarihte en az üç yıldan beri sürekli olarak o bölgede ikamet 
etmek ve toprak dağıtımından yararlanmak için istemde bulunmak, 
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d) Bu kanun hükümlerine göre kurulacak Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine üye 
olacağını, verilecek toprağı kendisinin işleyeceğimi Toprak ve Tarım Reformu örgütüne karşı yük
lenmiş olmak, 

e) Bu kanun hükümlerine aykırı eylem ve işlemleri dolayısıyle toprağı kamulaştırılmamış ol
mak, 

f) Bu kanuna veya diğer kanunlara göre toprak ıdağıtimımdam yararlanıp da, verilen topra. 
ğı elinden çıkarmamış veya kanun hülkmü uyarınca geri alınmamış bulunmak, 

g) Kendisi veya ailesi üyelerinden biri sahip bulunduğu tarım arazisinin tümünü veya bir kıs
mını 7 Temmuz 1972 tarihinden sonra herhangi bir biçimde elinden çıkarmamış olmak, 

h) Bedenî ve fikrî kabiliyeti çiftçilik yapmaya elverişli olmak, 

Toprak istemi: 
MADDE 50. — Bu kanuna göre toprak ve tanm reformu bölgesinde toprak dağıtımından ya

rarlanmak istiyenler, Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösteri
lecek esaslar uyarınca istemde bulunurlar. 

Toprak dağıtımından gözetilecek sıra : 
MADDE 51. — Toprak dağıtımında aşağıdaki sıra gözetilir : 
&) Kendisi ile alesi üyelerinin hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı bulunmayanlardan top

rak ve tarım reformu bölgesinde başkasının toprağında en az üç yıldan beri ortakçı veya kiracı 
olarak çiftçilik yapan aile başkanları, 

ib) Yeter toprağı oütmfayıan affiı© toaşkaniları, 
c) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı bulunmayan ve topraik ve tarımı reformu bö%esim-

de başkalarınım toprağında en az üç yıldan beri geiçiımitai tarım işçisi olarak sağlayan aile baş
kanları, 

d) Reform bölgesindeki ailesi dışında kalmayı üstün tuttukları saptanan ve çiftlikle geçinen 
reşit fürular, 

e) Bu kanun hükümlerine göre miras ortaklığından ayrılan ve çiftçilikle geçinen aile başkan
ları^ •>--:i..>\ 

Tarım ve Veteriner fakülteleri ile okullarını bitirenlerden, köyde oturmayı ve çiftçilik yapmayı 
taahhüdedenler ile Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde top
rak ve tarım reformu bölgesine göçürülenlerden ımesüıeği çiftçilik olan aile başkanlarıma yukjarda 
sıraya bağlı kalınmaksızın toprak dağıtılabilir. 

Aynı bent içinde gözetilecek sıra : 

MADDE 52. — Yükardaki maddenin her bendi kapsamına girenler arasında seçme aşağıdaki 
sıraya göre yapılır: 

1. Tarıma ilişkin dallarda en az bir yıl öğrenim veya eğitim görmüş olanlar, 
2. Çocuk sahibi olup da; 
a) Evi ve yeter üretim araçları bulunanlar, 
b) Evi olup yeter üretim araçları butamnayanlar,, 
c) Yeter üretim laraçjliaırı bu taup ıdia> evi oltoiayanljar., 
3. İkinci bentteki sıralamaya göre çocuk sahibi otaayamila^ 
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d) Bu kanun hükümlerine göre kurulacak Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine üye 
olacağını, verilecek toprağı kendisinin işleyeceğini toprak ve tarım reformu örgütüne karşı yüklen
miş olmak, 

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

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

g) Kendisinin veya ailesi üyelerinden birinin sahip bulunduğu tarım arazisinin tümünü veya 
bir kısmını yönetmelikte belirtilecek zorunlu haller dışında 26 Temmuz 1972 tarihinden sonra 
herhangi bir şekilde elinden çıkarmamış olmak, 

h) Bedenî ve fikrî kabiliyeti çiftçilik yapmaya elverişli olmak. 

Toprak istemi : 

MADDE 51. — Bu kanuna göre toprak ve tarım reformu bölgelerinde toprak dağıtımından ya
rarlanmak isteyenler, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte göste
rilecek esaslara göre, duyuru tarihinden itibaren bir ay içinde istemde bulunurlar. Bu süre içinde 
istemde bulunmamış olanlar bu kanunun toprak dağıtımı ile ilgili hükümlerinden faydalanamaz
lar. 

Toprak dağıtımında gözetilecek sıra : 

MADDE 52. — Toprak dağıtımında aşağıdaki sıra gözetilir : 
a) Toprak ve tarim reformu bölgeleri içinde veya dışında yeter toprağı bulunmayan veya 

kendisi ille ailesi üyelerinin hiç toprağı olmayanlardan toprak ve tarım reformu bölgesinde başka
sının toprağında en az üç yıldan beri ortakçı veya kiracı olarak çiftçilik yapan aile başkanları, 

b) Toprak ve tarım reformu bölgesinde ikamet eden ve reform bölgesi içinde veya dışında ye
ter toprağı olmayan ve çiftçilikle geçinen aile başkanları, 

c) Kendisi ile ailesi üyelerinin hiç toprağı bulunmayan ve toprak ve tarım reformu bölgesin
de başkalarının toprağında en az üç yıldanberi geçimini tarım işçisi olarak sağlayan aile başkan
ları, 

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

Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle ilgili meslek okullarını bitirenlerden kendisine verilecek 
arazinin bulunduğu yerde oturmayı ve çiftçilik yapmayı taahhüt edenler ile Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Başkanlığınca gerekli görüldüğü takdirde toprak ve tarım reformu bölgelerine nak
len yerleştirileceklerden mesleği çiftçilik olan aile başkanlarına yukardaki sıraya bağlı kalınmak
sızın toprak dağıtılabilir. 

Aynı bent içinde gözetilecek sıra : 

MADDE 53. — Yukardaki maddenin her bendi kapsamına girenler arasında seçme aşağıdaki 
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 eğitim görmüş olanlar, 
3. Çocuk sahibi olup da; 
a) Evi ve yeter üretim araçları bulunanlar, 
b) Evi olup yeter üretim araçları bulunmayanlar, 
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Dağılımda verilecek toprak miktarı : 
MADDE 53. — 51' ve 52 nci maddelere göre tespit edilen ailelere bu maddede belirtilen esas

lar dahilinde yeter gelir sağlıyacak miktarda toprak verilir. 
Bir ailenin yeter gelire sahibolması için gerekli arazi miktarı; iklim ve arazi özellikleri ile böl

ge için öngörülen tarımsal işletme tipleri göz önünde bulundurularak 5 nüfuslu bir aileye 1971 yılı 
toptan eşya fiyatları indeksine göre yılda 15 000 Tl. lık tarımsal gelir sağlıyacak şekilde Toprak 
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca tespit edilir. 

Aile nüfusu 5 ten fazla olursa her fazla nüfus için aile gelirine % 10 oranında tarımsal gelir 
payı eklenir. 

Ancak, fazla nüfus için eklenecek tarımsal gelir payları toplamı 5 nüfuslu bir aile için öngörü 
len gelirin % 50 sini geçemez. 

İşletme tiplerine göre verilecek arazi sulu ise tablo 3 te belirtilen miktarı, kuru ise tablo 4 te 
belirtilen miktarı geçemez, 

Bir çiftçi ailesine bir miktar sulu, geriye kalanı kuru arazi olarak verilecekse, o yerin tablo 
4 te belirtilen kuru arazi normunun tablo 3 te belirtilen sulu arazi normuna oranı esas alınarak 
sulu arazi miktarı kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır. 

Tablo 3 ve tablo 4 te belirtilen rakamlar aidoldııkları ilçelerin hudutları içindeki her yere uygu
lanır. 

Tablo 3 ve tablo 4 te bulunmıyan ilçelerin hangi katagoriye gireceği ycmetmelikte belirtilecek 
esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir. 

Tablo 3 ve tablo 4 te belirtilen arazi miktarları toprak indeksi 50 olan araziler içindir. 
Diğer vasıflı arazilere ait miktarlar ve yoğun kredi uygulanması suretiyle işletmelerin yeter 

gelirli hale getirilebilme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelik
te belirtilir. 

Toprak dağıtılırken göz önünde bulundurulacak hususlar : 

MADDE 54. — Toprak, imkân ölçüsünde toplu olarak verilir. 
Toprak dağıtımının, bölgenin doğal ve ekonomik şartlarına göre çeşitli üretim bölümlerini içi

ne alan işletmeler halinde veya bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, tarla ziraati ve hayvancılık gibi 
bir üretim bölümünde toplanan işletmeler kurulabilecek şekilde yapılması esastır. 

Bu esaslara göre yeter toprağı bulunmıyan çiftçilere toplu olarak toprak verilebildiği takdirde; 
çiftçinin maliki bulunduğu eski toprak parçalan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 
geçer. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine gecem bu arazilerin bu kanunun kamulaş
tırma ile ilgili hükümlerine göre saptanacak karşılıkları, toplu olarak verilecek toprak için borç
landırılacak miktardan düşülür. 

Başka yerde toprak verilmesi: 

MADDE 55. — Dağıtılacak yeter toprak bulunmıyan veya kalmıyan toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde oturan çiftçi ailelerine, istemde bulunduklarında, başka bölgelerde bu kanun hüküm
lerine göre topraklandırılarak, tarımsal iskâna tabi tutulurlar. 

Başka reform bölgesinde kendisine toprak verilenlerin eski yerlerindeki arazileri Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer ve başkaca hükme hacet kalmaksızın reform bölge başka
nının istemi üzerine Hazine adına tescil olunur. 
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e) Yeter üretim araçları bulunup da evi olmayanlar. 
4. Üçüncü bentteki sıralamaya göre çocuk sahibi olmayanlar. 

Dağıtımda verilecek toprak miktarı : 

MADDE 54. — Toprak dağıtımından yararlanacak aile başkanlarına ve aile sayılan kişilere bu 
maddede belirtilen esaslar dahilinde yeter gelir sağlayacak miktarda toprak verilir. 

Bir ailenin yeter gelire sahip olması için gerekli 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 onbeşbin liralık tarımsal gelir sağlayacak şekilde, Toprak ve 
Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca tespit edilir. 

Tarımsal gelir, bürüt gelirden işçilik ve arazi borç taksitleri hariç üretim için gerekli diğer 
masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. 

Aile nüfusu beşden fazla olursa her fazla nüfus içüı aile gelirine yüzde on oranında tarımsal 
gelir payı eklenir. Ancak, fazla nüfus için eklenecek tarımsal gelir paylan toplamı, ikinci fıkrada 
bir aile için öngörülen gelirin yüzde ellisini geçemez. 

Topraklandırılacak hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin ara
zisi sulu ise Tablo 3 ve kuru ise Tablo 4 de gösterilen miktarı geçemez. Tablo 3 ve 4 de gösterilen 
arazi miktarları toprak endeksi elli olan araziler içindir. Toprak endeksi elliden farklı olan arazi
lerde verilecek toprak miktarı, Tablo 5 deki katsayılar ile o ilçede elli endeksine göre verilecek 
arazi miktarlarının çarpılması suretiyle bulunacak miktarları geçemez. 

Tablo 3 ve 4 de gösterilen miktarlar, ait oldukları ilçelerin hudutları içindeki her araziye uy
gulanır. 

Bir çiftçi ailesine bir miktar sulu, geriye kalanı kuru arazi olarak verilecekse o yerin Tablo 
4 de belirtilen kuru arazi normunun Tablo 3 de belirtilen sulu arazi normuna oranı esas alınarak 
sulu arazi miktarı kuru arazi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır. 

işletmelerin, yoğun kredi uygulanması suretiyle yeter gelirli hale getirilmeleri esasları ile bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Toprak dağıtılırken gözönünde hulundurıtlacak' Ivumslar ; 

MADDE 55. — Toprak, imkân ölçüsünde toplu olarak verilir. 
Toprak dağıtımının, bölgenin doğal ve ekonomik şartlarına göre çeşitli üretim bölümlerini içi

ne alan işletmeler halinde veya bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, tarla ziraati ve hayvancılık gibi bir 
üretim bölümünde toplanan işletmeler kurulabilecek şekilde yapılması esastır. 

Bu esaslara göre yeter toprağı bulunmayan çiftçilere toplu olarak toprak verilebildiği takdir
de, çiftçinin maliki bulunduğu eski toprak parçaları Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı em
rine geçer. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen bu arazilerin bu kanunun kamu
laştırma ile ilgili hükümlerine göre saptanacak karşılıkları, toplu olarak verilecek toprak için borç
landırılacak miktardan düşülür. 

Başka perde toprak verilmesi : 

MADDE 56. — Dağıtılacak yeter toprak bulunmayan veya kalmayan toprak ve tarım reformu 
bölgelerinde oturan çiftçi aileleri istemde bulunduklarında, başka bölgelerde bu kanun hükümle
rine göre topraklandırılarak tarımsal iskâna tabi tutulurlar. 

Başka bir toprak ve tarım reformu bölgesinde kendisine toprak verilenlerin eski yerlerindeki 
arazileri Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer ve başkaca hükme hacet kalmaksı
zın Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının istemi üzerine Hazine adına tescil olunur. 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazilerin, bu kanunun kamulaştırma ile 
ilgili hükümlerine göre * saptanacak karşılıkları verilecek toprak için borçlandırılacak miktardan 
düşülür. 

Örnek köy kurulması :' 

MADDE 56. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca, emrine gecem arazi üzerinde örnek 
köyler kurulabilir, mevcut köylere eklemeler yapılabilir, içinde yapı ve tesisleri olmak üzere ba
ğımsız işletmeler kurulabilir ve bu kanun gereğince topraklandınlacaklardan istemde bulunanlar 
buralara yerleştirilebilir. 

Örnek köyler kurularak yapılan toplu tarımsal yerleşimlerde fiziksel plânlama esas alınır. 
Kurulan köylere veya mevcut köylere eklenen aile işletmelerine yerleştirilecekler 2510 sayılı 

iskân Kanununun değişik 37 nci ve 36 nci maddesinin (g) bendindeki muaflıktan yararlanırlar. 

Borçlandırma : 

MADDE 57. — Bu kanun hükümlerine göre toprak alanlar, toprak ile üzerindeki yapı veya 
tesislerin karşılığını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına borçlanırlar. 

Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen yılın Ocak ayından başlanarak 25 yılda ve 25 taksitte 
faizsiz olarak ödenir. 

Borçlandırma ve ödeme esaslarına Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı belirtir. 
Alacaklar 209 ncu maddede saptanan usule göre alınır. 

Topraklandırüamayan çiftçÂlere sağlanacak olanaklar : 

MADDE 58. — 55 ve 56 nci maddelerle öngörülen tarımsal yerleşim düzenlemesine rağmen bu 
kanun hükümlerine göre ftopraklandırılamayan çiftçi aile başkanlarına, geçimlerini sağlamak 
maksadı ile bulundukları yerlerde yan gelir sağla majk amacı ile girâlşeıcekleıri teşebbüslerimde Ibu 
kanun hükümlerine göre kredi verilmesinde veya bölgede çiftçilik dışında yeniden yaratılacak is
tihdam olanaklarından yararlanmada öncelik tanınır. 

Birinci fıkra gereğince toprak ve tarım reformu bölgelerinde geçim olanaklarına kavuşturula
mayan topraksız çiftçi aile başkanlarından isteyenler, her türlü masrafları toprak ve tarım re
formu fonundan karşılanmak suretiyle 2510 sayılı iskân Kanununa 1306 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde hükümlerine göre eğitilerek tarım dışı sektörlere aktarılmak suretimle iskân edi
lebilirler. 

ikinci fıkra kapsamına giren çiftçi aile fertlerinden gerekli şartları haiz olan birine dış ülkelere 
işçi göndermede öncelik tanınır. 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazilerin, bu kanunun kamulaştırma ile 
ilgili hükümlerine göre saptanacak karşılıkları, verilecek toprak için borçlandırılacak miktardan 
düşülür. 

Örnek köy kurulması : 

MADDE 57. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca, emrine geçen arazi üzerinde örnek 
köyler kurulabilir, mevcut köylere eklemeler yapılabilir ve bu kanun gereğince topraklandırılacak-
lardan istemde bulunanlar buralara yerleştirilebilir. 

Örnek köyler kurularak yapılan toplu tarımsal yerleşimlerde fiziksel plânlama esas alınır. 
Kurulan örnek köylere veya mevcut köylere eklenen aile işletmelerine yerleştirilecekler 2510 

sayılı iskân Kanununun değişik 37 nci ve 38 nci maddesinin (g) bendindeki muaflıktan yararla
nırlar, 

Borçlandırma : 

MADDE 58. — Bu kanun hükümlerine göre dağıtımdan yararlanarak toprağın mülkiyetini ik
tisap edenler, adlarına tapu siciline yapılacak tescille birlikte, toprak ile üzerindeki yapı ve tesis
lerin karşılığını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bu madde hükümlerine göre borçlanır
lar. 

Topraklandırmada borçlandırma karşılıkları, bu kanunun 36 nci maddesi hükümlerine göre 
Toprak: ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir. 

Bu kanun hükümlerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlar ayrıca kendileri için yaptırı
lan veya satm alman konutlar ile kendileri için kurulmuş olan işletmenin gerektirdiği diğer yapı 
ve tesislerin karşılığını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilecek miktarlar ve 
esaslara göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına borçlanırlar. 

Borçlar, borçlandırmadan sonra gelen yılın Ocak ayını takibeden ve Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek olan aylardan başlamak üzere yir-
miböş yılda ve yirmibeş taksitte faizsiz olarak ödenir. 

Borçlandırma karşılıklarının tespiti, ödeme zamanı ve şekilleri ile ilgili hususlar Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca belirtilir. 

Alacaklar, bu kanunun 206 nci maddesinde saptanan usule göre alınır. 

T oprald andırıl amay an çiftçilere sağlanacak olanaklar : 

MADDE 59. — 56 ve 57 nci maddelerle öngörülen tarımsal yerleşim düzenlemesine rağmen bu 
kanun hükümlerine göre topraklandırılmayan çiftçi aile başkanlarına, geçimlerini sağlamak mak
sadı ile bulundukları yerlerde yan gelir temini amacıyle girişecekleri teşebbüslerinde, bu kanun 
hükümlerine göre kredi verilmesinde veya toprak ve tarım reformu bölgesinde çiftçilik dışında ye
niden yaratılacak istihdam olanaklarından yararlanmada öncelik tanınır. 

Birinci fıkra gereğince toprak ve tarım reformu bölgelerinde geçim olanaklarına kavuşturula
mayan topraksız çiftçi aile başkanlarından veya aile fertlerinden isteyenler, her türlü masrafları 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan karşılanmak suretiyle 2510 sayılı İskân Kanununa 1306 sayılı 
kanunla eklenen ek 3 ncü madde hükümlerine göre eğitilerek tanm dışı sektörlere aktarılmak su
retiyle iskân edilebilirler. 

îkinci fıkra kapsamına giren çiftçi aile fertlerinden gerekli şartları haiz olan birine, dış ülke
lere işçi göndermede öncelik tanınabilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

DAĞITILAN VB SAHİBİNE BIRAKILAN TOPRAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kazanılması : 

MADDE 59. — Dağıtılan toprak ile varsa yapı veya tesislerin mülkiyeti, bunların hak sahip
lerine teslimi tarihinden itibaren hesaplanacak üç yıllık deneme süresi sonunda, Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığının istemi üzerine, toprak verilen adına tapuya tescil ile kazandır. 

Tescil için toprak verilenlerin deneme süresi içinde topraklarını bu kanun hükümlerine göre 
işletmiş olmaları ve üyesi bulundukları toprak ve tarım reformu kooperatiflerine karşı yüküm
lerini gereği gibi yerine getirmiş bulunmaları zorunludur. Bu zorunluğu yerine getirmeyenler bu 
kanunla verilmesi öngörülen haklardan yararlanamazlar. 

Üç yıllık deneme süresi içinde arazi, aday çiftçi tarafından mukavele ile işletilir. Bu süre içeri
sinde Toprak ve Tanım Reformu Fonundan aday çiftçiye müteselsil kefalet yoluyla kontrollü kre
di verilir. Mukavele ve kredi verme esasları yönetmelikte belirtilir. 

Dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtlamalar : 

MADDE 60. — Dağıtılan toprak ile varsa yapı veya tesisler, toprak ve tarım reformu örgütü 
ve kooperatifleri ile öteki kamu tüzel kişileri tarafından sağlanan aynî krediler ve verilen araçlar 
başkasına devir ve temlik edilemez ve bunların devir ve temliki vaadolunamaz. Kamu yararı dı
şında, bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine aynî haklar kurulamaz. Bu mallar gerçek ve tüzel 
kişilerin alacakları için haciz olunamaz. 

Yeter toprağı bulunmayanlardan toprak verilenlerin dağıtımdan önce, kendilerinin ve ailesi 
üyelerinin tasarrufları altındaki toprak ile varsa yapı ve tesisler, bunlara sağlanan aynî krediler 
ve verilen araç ve gereçler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu mallar üzerinde 
üçüncü kişilerin bölgenin reform bölgesi olarak belirtilmesinden önce kazandıkları aynî haklar 
ve konulan hacizler saklıdır. 

Dağıtılan toprak ile varsa yapı ve tesislerden, toprak ve tarım reformu Örgütü ve kooperatif
leri ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından sağlanan kredilerden doğan borçların tamamen öden
miş veya ödenmeleri yeter teminata bağlanmış bulunan hallerde, Toprak ve Tarım Reformu Müs-
tsşarlığınm izni ve işletme bütünlüğünün bozulmaması kaydı ile bu maddede kayıtlanan temliki 
tasarruflar yapılabilir. 

Bırakılan toprak üzerindeki kayıtlamalar : 

MADDE 61. — Bu kanunun 28 nci maddesinde belirtilen miktara kadar toprağı olan veya 
kendilerine bu miktar toprak bırakılanlar, topraklarının tamamını veya 53 ncü maddeye göre 
saptanan miktarı aşan parçalarını, sahiboldukları ve bu suretle sahibolacakları toplam toprak mik
tarı 28 nci maddede belirtilen miktarları aşmayan kişilere devir ve temlik edebilirler. 

Bunun dışındaki devir ve temlikler Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine bağlıdır. 

Taksim ve ifraz yasağı : 

MADDE 62. — Dağıtılan veya sahibine bırakılan topraklar hükmen veya rızaen taksim edilemez 
veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 

Midi'öt MeoTıisi (S. Sayısı. : 869) 
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ALTINCI BÖLÜM 

DAĞITILAN VE SAHİBİNE BIRAKILAN TOPRAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kazanılması : 

MADDE 60. — Dağıtılan toprak ile varsa yapı veya tesislerin mülkiyeti, bunların hak sahiple
rine teslimi tarihinden itibaren hesaplanacak üç yıllık deneme süresi sonunda, Toprak ve Tarım 
Reformu Bölge Başkanlığının istemi üzerine toprak verilen adına tapuya tescil ile kazanılır. 

Tescil için toprak verilenlerin deneme süresi İçinde topraklarını bu kanun hükümlerine göre 
işletmiş olmaları ve üyesi bulundukları Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerine karşı yüküm
lülüklerini gereği gibi yerine getirmiş bulunmaları zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirme
yenler bu kanunla verilmesi öngörülen haklardan yararlanamazlar. 

Üç yıllık süresi içinde arazi aday çiftçi tarafından mukavele ile işletilir. 
Aday çiftçiden toprağı kullanma karşılığı alınmaz. Tip mukavele ve kredi verme esaslarıyle 

aday çiftçinin deneme süresi içindeki yükümlülükleri, ehliyet ve liyakatlerinin tespiti yönetmelik
te belirtilir. 

Dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtlamalar : 

MADDE 61. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni olmaksızın dağıtıma konu olan 
topraklar iüe tarımsal yerleşimde sağlanan gayrimenkullerin devir edilemeyeceği veya aynî hakla 
kayıtlanamayacağı, toprakların hak sahipleri adına tescili sırasında tapu siciline şerhedilir. 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü ve kooperatifleriyle öteki kamu tüzel kişileri tarafından 
sağlanan aynî krediler ve verilen araçlar başkasına devir ve temlik edilemez ve bunların devir ve 
temliki vaad olunamaz. Kamu yaran dışında, bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine aynî haklar 
kurulamaz. Bu mallar gerçek ve tüzel kişilerin alacakları için haciz olunamaz. 

Yeter toprağı bulunmayanlardan toprak verilenlerin dağıtımdan önce, 'kendilerinin v© ailesi 
üyelerinin tasarrufları altındaki toprak ile varsa yapı ve tesisler, bunlara sağlanan aynî krediler 
ve verilen araç ve gereçler hakkında da birinc'ıve ikinci fıkralar hükmü uygulanır. Bu mallar 
üzerinde üçüncü kişilerin, bölgenin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olaralk belirtilmesinden önce 
kazandıkları aynî haklar ve konulan hacizler saklıdır. 

Dağıtılan toprak ile varsa yapı ve tesislerden, Toprak ve Tarım Reformu örgütü ve kooperatif
leriyle diğer kamu tüzel kişileri tarafından sağlanan kredilerden doğan borçların tamamen öden
miş veya ödenmeleri yeter teminata bağlanmış olduğu hallerde, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının izni ve işletme bütünlüğünün bozulmaması kaydıyle bu maddede kayıtlanan temliki ta
sarruflar yapılabilir. 

Bırakılan toprak üzerindeki kayıtlamalar : 

MADDE 62. — Bu kanunun 28 nci maddesinde belirtilen miktara kadar toprağı olan veya 
kendilerine bu miktar toprak bırakılanlar, topraklarının tamamını veya 54 ncü maddeye göre sap
tanan miktarı aşan parçalarını, sahiboldukları ve bu suretle sahibolacakları toplam toprak mik
tarı 28 nci maddede belirtilen miktarları aşmayan kişilere devir ve temlik edebilirler. 

Bunun dışındaki devir ve temlikler Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine bağlıdır. 

Taksim ve ifraz yasağı: 

MADDE 63. — Dağıtılan veya sahibine bırakılan topraklar hükmen veya rızaen taksim edi
lemez veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 
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Ancak bu kanunun 53 ncü maddesinde gösterilen miktarların altına düşmemek şartiyle yukar-
daki fıkrada gösterilen toprakların taksim veya ifrazı caizdir. 

Zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağı : 

MADDE 63. — Dağıtılan veya sahibine bırakılan topraklar üzerinde kazandırıcı zamanaşımı 
işlemez ve bu yolla mülkiyet ve öteki aynî haklara kiaizanallaımıaz. 

Dağıtılan toprağın geri alınması ve bırakılan toprağın kamulaştırılması: 

MADDE 64. — Kendilerine toprak verilen veya bırakılanlar, topraklarını bu kanunun öngör-
düğü biçimde işletmekle yükümlüdürler. 

Bu şekilde işletilmeyen veya terk edilen toprak, dağıtım yoluyle verilmişse, üzerindeki yapı 
veya tesisler ve varsa sağlanan a/vnî kredililer ve verilen araç ve gereçler geri alınır; sahibine bı
rakılmışsa, bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılır. 

Geri alma işlemi : 

MADDE 65. — Dağıtılan toprak ile varsa yapı veya tesislerin, sağlanan aynî kredilerin ve ve
rilen araç ve gereçlerin geri alınmasına toprak ve tarım reformu bölge başkanlığının önerisi üze
rine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca karar verilir. 

Toprak sahibi bu karara karşı, kendisine bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, görevli 
mahkemeye itiraz ve dâva edebilir. Mahkemece bir ay içinde karar verilir. Mahkemenin kararı 
kesindir. 

Geri alma^kararı üzerine, örgüt, toprak sahibine başvurarak toprak ile varsa yapı veya tesisle
rin, sağlanan aynî kredilerin verilen araç ve gereçlerin kendisine teslimini, dağıtım giderlerinin ve 
elide edilen faydaların örgüte ödenmesini ister. Toprak tapuda dağıtılan adına tescil edilmişse, 
tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. 

Toprak verilenin ödediği bedel ve taksitler faizsiz olarak, dağıtım giderleri ve elde edilen fay
dalar mahsubedildikten sonra, kendisine geriverilir. 

Dağıtılan toprağın geriverilmesi : 

MADDE 66. — Bu kanuna gfire kendisine toprak verilen önemli bir özür nedeniyle toprağı iş
letemezce, toprağının, varsa yapı veya tesislerin ve sağlanan aynî kredilerle verilen araç ve gereç
lerin geri alınmasını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından istiyebilir. 

Geriveraıede 65 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 
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Ancak bu kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen mıiktarların altına düşmemek şartıyle yuka
rıdaki fıkrada gösterilen toprakların taksim veya ifrazı caizdir. 

Dağıtılan toprağın geri alınması ve bırakılan toprağın kamulaştırılması : 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aday çiftçiden arazinin geri alınması : 

MADDE 65. — Bu kanun hükümlerine uygun hareket etmemeleri ve 60 ncı maddede 
öngörülen yönetmelikte tespit edilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle deneme sü
resi içinde işlediği arazinin kendisinden geri alınmasına Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığın
ca karar verilen aday çiftçiler, karar tarihini takibeden otuz gün içinde işlemiş olduklan araziyi 
Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığınca hasat mevsimi sonu gözönünde bulundurulmak 
suretiyle tespit olunaraîk kendilerine tebliğ edilen tarihte tahliye öderler. 

Aday çiftçi tarafından tahliye olunmadığı takdirde, Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkan
lığının istemi üzerine arazi, o mahaldeki icra dairesi tarafıdan 6830 sayılı Kanun gereğince tah
liye edilir. 

Geri alma işlemi : 

MADDE 66. — Dağıtılan toprak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin, sağlanan aynî kre
dilerin ve verilen araç ve gereçlerin geri' alınmasına Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığı
nın veya bölge başkanlığı o bölgeden kaldınldığı takdirde Tanm Bakanlığının bölgedeki mahallî 
örgütünün önerisi üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca karar veriflir. 

Toprak sahibi bu karara karşı, kendisine bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, görevli 
mahkemeye itiraz ve dava edebilir. Mahkemece bir ay içinde karar verilir. Mahkemenin kararı 
kesindir. 

Geri alma karan üzerine, Toprak Reformu Müsteşarlığı toprak sahibine başvurarak toprak ile 
varsa üzerindeki yapı veya tesislerin, .sağlanan aynî kredilerin, verilen araç ve gereçlerin ken
disine teslimini ister. Toprak, tapuda dağıtılan adına tescil edilmişse tapu kaydı, Toprak ve Ta
nm Reformu (Müsteşarlığının talebi üzerine mahallî tapu dairesince Hazine adına düzeltilir. 

Toprak verilenin ödediği karşılık ve taksitler faizsiz olarak, dağıtım giderleri ve elde edilen 
faydalar mahsubedildikten sonra kendisine geri verilir. 

Dağıtılan toprağın geri verilmesi : 

MADDE 67. — Bu kanuna göre kendisine toprak verilen kimse herhangi bir özür nedeniyle 
toprağı işletemezse toprağının, varsa yapı veya tesislerin ve sağlanan aynî 'kredilerle verilen araç 
ve gereçlerin geri alınmasını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından isteyebilir. 

Geri verme 66 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 
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Mirasçıların tasarrufu : 

MADDE 67. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde toprakları, bu kanunun 53 ncü madde-
sinde gösterilen miktarı laşınafyaın topraik sahifbij çiftçilerin ölümü halinde toprak ile, varsa üzerin
deki yapı veya tesisler, işletme araç ve gereçleri bir bütün sayılır ve mirasçılar arasında hiçbir 
biçimde taksim edilemez. 

Mirasçılar mirasın açılmasından itibaren en geç altı ay içinde kendilerine geçen topraklar ile, 
varsa yapı veya tesisleri, işletme araç ve gereçlerini bu kanuna göre toprak dağıtımından yarar
lanabilecek mirasçılardan birisine tahsis ederek miras ortaklığına son vermedikleri takdirde., veri
len toprak ve öteki mallar toprak ve tarım reformu örgütünce geri alınır, Miras bırakanın şahsına 
ait topraklar kamulaştırılır. Bu topraklar ile taşınır mallar, toprağı işletmek isteyen mirasçılardan 
toprak dağıtımı ile ilgili esaslara göre yapılacak sıralamada önde selene bütün halinde borçlandı
rılarak verilir. 

Eş veya füruun ölümü halinde tahsis ikinci fıkradaki esaslara göre aile başkanına yapılır. 

Bırakılan toprağa mirasçıların tasarrufu : 

MADDE 68. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun 28 nci maddesinde belirti
len miktara kadar toprağı olan veya kendilerine bu miktar toprak bırakılanların ölümü halinde 
mirasçılar, toprağı bu kanunun 53 ncü maddesinde gösterilen miktarlardan az olmamak üzere, 
varsa yapı veya tesisler veya araç ve gereçlerle birlikte taksim ederek, parçaları bu kanuna göre 
toprak dağıtımından yararlanabilecek olan mirasçılara tahsis suretiyle miras ortaklığına son vere
bilirler. Mirasın açılmasından başlayarak altı ..ay içerisinde mirasçılar arasında tahsis işleminin 
yapılmaması halinde toprak, toprak ve tarım reformu örgütünce yukardaki esaslar dairesinde 
taksim ve mirasçılara toprak dağıtımı ile ilgili hükümlere uyularak yapılacak sıralamaya göre tah
sis edilir. 

Toprak ile varsa yapı veya tesislerin taksimi mümkün bulunmadığı takdirde, bunlar kamulaş
tırılır. 

Dağıtılan toprakların tahliyesi : 

MADDE 60. — Dağıtılan toprakların tahliyeleri, o bölgedeki toprak ve tarım reformu bölge 
başkanının istemi üzerine görevli mahkeme kararı ile yapılır. 
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Dağıtıma tabi miktara kadar olan topraklarda mirasrıldruı tasarrufu : 

MADDE 68. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde f]ju kanunun 54 ncü maddesinde göste* 
rilen miktarlara kadar toprağı bulunan çiftçile in ölümü halinde, tarımla ilgili olmayan menkul 
ve ^ayıtînsıytlkul ImalIları lhar!e, spMIbi bulundukları toprak ile varsa üzerindeki tarımsal yapı veya 
tesisler, işletme araç ve gereçleri bir 'bütün sayrır Ve mirasçılar arasında hiçbir şekilde taksim 
edilemez. 

Miras bırakanın ölümünden itibaren en geç on beş gün içinde mirasçılar, miras bırakanın bı
rakmış olduğu, yukarda birinci fıkrada belirtilen tarımla ilgili menkul ve gayrimenkul malları 
Toprak ve Tarım .Reformu Müsteşarlığına bildir nekle yükümlüdürler. 

Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren en geo altı ay içinde kendilerine intikal eden, yu
karda, birinci fıkrada 'belirtilen tarımla ilgili menkul ve gayrimenkul malları, bu kanuna göre top
rak dağıtımından yararlanabilecek mirasçılardan birisine devir ve temlik ederek miras ortaklığı
na son vermedikleri takdirde, dağıtım yolu ile verilen toprak ve diğer mallar toprak ve tarım 
reformu örgütünce geri alınır. Mirasçının şahsına ait topraklar ise bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırılır. Bu topraklar ile üzerindeki yapı ve tesisler ve taşınır mallar, toprağı işletmek is
teyen mirasçılar arasında 52 ve '53 ncü maddelere göre yapılacak sıralamada önde gelenlerden top
rak ve tarım reformu örgütünce toprağı en iyi şekilde işleteceği tespit edilene <bir bütün halinde 
bu kanun 'hükümlerine göre borçlandırılarak verilir. 

Eş veya füruun ölümü halinde tahsis ve tenfik ü.üncü fıkradaki esaslara göre aile (başkanına 
yapılır. 

Aday çiftçinin ölümü halinde verilmiş olan toprak ile diğer mallar, ayrıca (bir işleme lüzum 
olmaksızın, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 'geri alınır veya varsa aynı ailenin yeni 
başkanına tahsis edilir. Toprak ile diğer malların yeni aile başkanına tahsis edilmesi halinde yeni 
aile Ibaşkanı ile yeniden mukavele yapılır. Ancak adaylık döneminin (başlangıç tarihi .olarak, ilk 
mukaveledeki tarih kabul edilir. x 

Biralıdan miktara kadar olan topraklarda mirasrdurnı tasarrufu : 

MADDE 69. — Toprak ve tarım reformu -bölgelerinde bu kanunun 23 nei maddesinde göste
rilen miktarlara kadar toprağı olan veya kendi1 srins (bu miktarlarda toprak bırakılan çiftçilerin 
ölümü halinde, mirasçılar tarımla ilgili olmayan menkul ve gayrimenkul mallar hariç miras bı
rakanın (bırakmış olduğu toprak ve üzerindeki tarımsal yapı ve tesisler ile araç ve gereçleri en 
geç on ibeş gün içinde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına (bildirmekle yükümlüdürler. 

Mirasçılar kendilerine intikal eden toprakları bu kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen mik
tarlardan az olmamak üzere, varsa üzerlerindeki tarımsal ya.pı ve tesisler ile diğer araç ve gereç
leri aralarında taksim edebilir veya bu kanıma göre toprak dağıtımından yararlanabilecek olan 
mirasçılara devir veya temlik ederek miras ortaklığına son verebilirler. 

Mirasın açılmasından (başlayarak altı ay içerisinde mirasçılar arasında devir ve temlik işlemi
nin yapılmaması halinde ve tarımla ilgili menkul ve gayrimenkul mallar toprak ve tarım . reformu 
örgütünce ikinci fıkradaki esaslar dahilinde mirasçılar arasında taksim edilir veya 52 ve 53 ncü 
maddelere göre yapılacak sıralamada önde gelenlerden toprak ve tarım reformu örgütünce top
rağı en iyi şekilde işleyeceği tespit edilen mirasçı veya mirasçılara tahsis olunabilir. 

Toprak ile varsa üzerindeki yapı ve tesislerin taksimi ımümkün olmadığı takdirde, bunlar bu 
kanun •hükümlerine göre kamulaştırılır, 
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YEDÎNCÎ BÖLÜM 
TOPRAK VE TARIM REFORMLARI KOOPERATİFLERİ 

Toprak ve tarım reformu kooperatifi : 

MADDE 70. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde aile işletmelerinin tek baslarına yapa-
mıyacağı veya birlikte yapılmasında fayda bulunan işleri yapmak, üretimin artırılmasını ve de
ğerlendirilmesini sağlamak, toprak ve tarım reformunun gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ama
cıyla Topraik ve Tarım Reformu Müistıeşiarillğı 1163 sayılı Kanuna ve aşağıda yazılı hükümlere göre 
toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin kurulmasını sağlar. 

Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin görevlen: '.-:A-rr7 ' ' ) 

MADDE 71. — Toprak ve tarım kooperatiflerinin : 
a) Ortakların ihtiyaçları olan her türlü üretim araç ve gereçlerini sağlamak, 
b) Ortakların tek başlarına yapamadıkları veya birlikte yapılmasında fayda bulunan ig ve 

hizmetleri yapmak, 
c) Ortakların ürünlerinin doğrudan doğruya veya işlenerek pazarlanmasını sağlamak, 
d) OrtaMarın ürünlerini işlemek için tesisler kurmak, 
e) Ortakların kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu kredilerin yerinde kullanılmasını sağla

mak ve denetlemek, 
f) Ortaklarına tarımsal makina hizmetleri sağlamak, 
g) Ortakların tarımsal üretimin düzenlenmesinde verimin artırılmasında yardımcı olmak, 
h) Ortakların tüketim malları ihtiyacını gidermek, 
i) Köy el sanatlarını ve küçük sanatları öğretmek ve geliştirmek, 

j) îllgili kuruluşila birlikte hazırlanacak foirf tarımsal yayım programı içerisinde modern tarım 
tekniği ve uygulaması konusunda ortakların eğitimini sağlamak, 

k) Ortaklarını kooperatifçilik yönünden eğitmek, 
1) Ortakların su kaynaklarından ve elektrik enerjisinden yararlanmasını sağlamak ve düzenle

mek, 
m) Arazi ıslahı, toprak muhafaza ve tarımsal sulama hizmetlerini yapmak, 
n) Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahını sağlamak, 
o) Ortakların konut ve tarımsal yapılarının ıslahına yardımcı olmak, 
p) Kooperatiflerin özel mülkiyetindeki veya kiraladıkları arazilerde her türlü tarımsal faali

yette bulunmak ve kavaklık okaliptüslük ve diğer ağaçların yetiştiriciliğini yapmak, 
Görevidir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
TOPRAK YE TAKIM REFORMU KOOPERATİFLERİ 

Toprak ve Tanın Reformu Kooperatifleri : 

MADDE 70. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde tarımsal işletmelerin tek başlarına ya
pamayacağı veya birlikte yapılmasında fayda bulunan işleri, yapmak, üretimin artırılmasını, de
ğerlendirilmesini /ve pazarlanmasını sağlamak, toprak ve (tarım reformunun gerçekleştirilmesine 
yardımcı olmak amacıyle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1163 ısayılı Kanuna ve bu ka
nun (hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulmasını sağlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin görevleri : 

MADDE 71. — Toprak ve 'Tarım Reformu Kooperatiflerinin : 
a) Ortakların ihtiyaçları ıolan her türlü üretim igirdi, araç ve gereçlerini sağlamak, 
b) Ortakların tek başlarına yapamadıkları veya birlikte yapılmasında fayda bulunan iş ve 

hizmetleri yapmak, 
c) Ortakların ürünlerinin doğrudan doğruya veya işlenerek pazarlanmasını sağlamak, 
d) Ortakların 'ürünlerini işlemek için tesisler kurmak, 
e) Ortakların kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu kredilerin yerinde kullanılmasını sağla

mak ve denetlemek, 
f) Ortaklarına tarımsal makine hizmetleri sağlamak, ortakların müştereken yararlanabile

cekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisler edinmek, 
g) Ortaklarına tarımsal üretimin düzenlenmesinde, verimin artırılmasında yardımcı olmak, 
h) Ortakların tüketim ımalları ihtiyacını gilermek, 
i) Köy el sanatlarını ve küçük sanatları öğretmek ve geliştirmek, 
j) ilgili kuruluşla 'birlikte hazırlanacak bir tarımsal yayım programı içerisinde modern ta

rım tekniği ve uygulaması konusunda ortakların eğitimini sağlamak, 
k) Ortaklarını kooperatifçilik yönünden eğitmek, 
1) Ortakların su kaynaklarından ve elektrik enerjisinden yararlanmasını sağlamak ve dü

zenlemek, 
m) Arazi ıslahı, toprak muhafaza ve tarımsal sulama hizmetlerini yapmak, 
n) Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahını sağlamak, 
o) Ortakların konut ve tarımsal yapılarının ıslalhma yardımcı olmak, 
p) Kooperatiflerin amaçlarına ulaşmak için taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak ve bun

lar üzerinde yapı ve tesisler kurmak ve her türlü tarımsal faaliyette (bulunmak, 
r) Sigorta acenteliği yapmak ve mevduat ka'nul etmek görevidir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin mevduat kabulü ile ilgili esaslar : 

MADDE 72. ı— Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve (birliklerinin toplayacakları mev
duat, üst kuruluşların ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile bu kanuna ek 153 sayılı Kanunun 
teminatı altındadır. Mevduat kaJbulüne yetkili kılınacak 'Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifle
ri ve birlikleri için Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğince Maliye Bakanlı
ğının 'önceden müsaadesi alınır. Toplanan mevduatın kullanma yetkisi Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifleri Merkez 'Birliğine aittir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler sonunda, mevduat kabul etmelerinde bilâhara mah
zur görülen kooperatif ve birliklerin mevduatı kabul yetkileri Bankalar Kanununun 13 ncü mad
desine göre kaldırılır. 
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Birleşme : 

MADDE 72. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, tarım satış, tarım kredi kooperatifleri 
ile tarımla ilgili diğer kooperatifler 1163 sayılı Kanunun 84 ncü maddesindeki «"Birleşme suretiy
le dağılma» esasları göz önünde bulundurularak (bu kanunun 85 nci maddesindeki yönetmelikte 
belirtilecek esaslar dahilinde toprak ve tarım reformu kooperatifleri ile birleşirler. 

Ortak olma : 

MADDE 73. — Toprak dağıtımından veya toplulaştırma işleminden yararlanan çiftçiler, o böl
gede kurulmuş veya kurulacak olan toprak ve tarım reformu kooperatiflerine ortak olmak zorun
dadırlar. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki diğer çiftçiler de, bu kooperatiflere ortak olabilirler. 

Yönetim kurulu : 

MADDE 74. — Toprak ve tarım rteformu kooperatifi yönetim kurulu, biri kooperatif müdürü 
olmak üzere 7 kişiden oluşur. Toprak dağıtımından veya toplulaştırmadan yararlanan aile işlet
mesi ve küçük işletme sahibi kooperatif yönetim kurulunda en az 4 kişiyle temsil olunur. Yönetim 
kurulunun başkanını yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında seçerler. 

Üst örgütlenme : 

MADDE 75. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleri amaçlarını gerçekleştirmek güderini 
artırmak ve ortaklarına daha yararlı olabilmek için toprak ve tarım reformu kooperatifleri bir-
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Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mevduatı ıın üç fbin liraya kadar olan kısmı, faizleri hariç, 
haczolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri, mevduatlarının yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan Toprak 
ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin aktifinde mevcut bütün kıymetler üzerinden im
tiyazlı alacaklıdırlar. Tasfiye halinde, tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi bek
lenmeksizin sahiplerine tediye olunur. 

Mevduat toplamaya yetkili Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin düzen
leyecekleri aylık mevduat cetvelleri ile üç aylık ve yıllık hesap özetleri Merkez Birliğince birleş
tirilerek birer kopyalan Bankalar Kanununun 51 nci 'maddesinde tayin edilen süreler içerisinde 
Ticaret ve Maliye bakanlıkları ile T. C. Merkez Bankasına verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve birlikleri topladıkları mevduat üzerinden, 1211 sa
yılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 40/11 nci maddesi hükümleri esasları dairesinde munzam 
karşılık tesis ederler. Bu karşılıklar Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri birlikleri veya 
merkez birliği tarafından T. O. Merkez Bankasına yatırılır. 

1581 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince T. C. Merkez Bankasındaki 
munzam mevduat karşılıklarından zirai finansman için Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
ne verilecek meblâğın tamamı Toprak ve Tarım Reformu Kooperaifleri Merkez Birliğine verilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri birlikleri ve Merkez Birliği (kuruluncaya (kadar bir
liklerin ve Merkez Birliğinin görevlerini Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yapar. 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği esasları : 

MADDE 73. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
ile bölgede mevcut tarımsal amaçlı diğer kooperatifler, bu kanunda öngörülen reform amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere karşılıklı olarak birbirlerini desteklemek ve işbirliği halinde çalışmakla yü
kümlüdür. 

Reform amaçlarına uygun biçimde karşılıklı destekleme ve işbirliği halinde çalışma esasları 
bu kanunun 86 nci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilir. 

Ortak olma : 

MADDE 74. — Toprak dağıtımından yararlanan çiftçiler, o bölgede kurulmuş veya kurula
cak olan Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif'erine ortak olmak zorundadırlar. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki diğer çiftçiler de bu kooperatiflere ortak olabilirler. 
Kooperatiflerin iştigal konusu olan ürünlerle levazım ve ihtiyaç maddeleri ve girdileri üzerin

de ticaret ve komisyonculuk yapanlar bu kooperatiflere giremezler. 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ortak olanlar, 1581 sayılı Kanuna tabi Tarım 

Kredi Kooperatiflerine ortak olamazlar. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 75. — Toprak ve Tarım Reformu KoDperatifi yönetim kurulu, biri kooperatif müdürü 
olmak üzere yedi kişiden oluşur. Toprak dağıtımından yararlanan tarımsal aile işletmesi ve kü
çük işletme sahipleri, kooperatif yönetim kurulun Ta en az dört kişiyle temsil olunur. Yönetim Ku
rulunun başkanını yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından seçerler. 

Üst örgütlenme : ';-, j " : 

MADDE 76. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri; amaçlarını gerçekleştirmek, güçleri
ni artırmak ve ortaklarına daha yararlı olabilmek için Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
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likleri kurarlar. Toprak ve tarım reformu kooperatifleri birlikleri de, aralarında bir «toprak ve 
tarım reformu kooperatifleri merkez birliği» kurarlar. Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin 
toprak ve tarım reformu birliklerine, toprak ve tarım reformu kooperatifleri birliklerinin ve bir
liği olmayan birim kooperatiflerinin toprak ve tanm reformu kooperatifleri merkez birliğine gir
meleri zorunludur. 

Toprak ve tarım reformu kooperatifleri merkez birliği, Türkiye Kooperatifler Birliğine katı
labilir. 

Müdürlerin atanması : 

MADDE 76. — Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin ve üst örgütlerin müdürleri toprak 
ve tarım reformu müsteşarlığınca atanır. Atamada, müsteşarlık araştırma ve eğitim en&litüsünde 
eğitim görmüş ziraat VOJ orman yüksek mühendislerine ve veteriner hakimlere öncelik tanınır. Hiz
metin niteliğine göre yukarda sayılan meslek mensuplarından birime öncelik verilir. 

Toprak ve tarım reformu kooperatifleri ve üst örgütleri 13 . 12 . 1060 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlardan sayılır. Ve müdürleri 1327 ve 657 sayılı 
Kanunun ek 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca geçici süreli olarak görevlendirilmek suretiyle çalıştı-
nlalbilirler. 

'Kooperatiflerin, müsteşarlıkça atanan müdürler eliyle yönetilmesine ve desteklenmesine, bu 
hizmetlerin kooperatif üyelerinin kendileri tarafından yapılabileceğini© müsteşarlıkça karar veri
linceye kadar, devam edilir. Müdürün işinle atanmadaki usule göre, toprak ve tarım reformu müs
teşarlığınca son verilir. 

Kooperatif müdürlerine ve kooperatiflerin üst örgütlerinde çalışan müdürlere bunlara ait te
şebbüslerin yıllık müspet fiyat farklarından pay verilmesi hususunda anasözleşmeye hüküm ko
nulabilir. 

Ortaklık kurma : 

MADDE 77. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleri ve üst örgütleri kendi aralarında veya 
kamu tüzel kişileriyle ya da Kamu iktisadî Teşebbüsleriyle bu kanunda belirtilen görevlerine uy
gun ve kooperatiflerin gelişmesini emgellemiyecek, nitelikte ortaklıklar kuraibilirler veya mevcut 
ortaklıklara katılabilirler. 

Kooperatif çiWi eğitimi : 

MADDE 78. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde ve 
buna bağlı eğitim merkezlerinde, toprak ve tarım reformu kooperatiflerinde ve üst örgütlerinde 
görev alacaklarla reform kooperatifleri ortak ve yöneticileri uzun veya kısa süreli eğitime tabi 
tutulurlar. 

Denetleme ve onama : 

MADDE 79. — Toprak ve tanm reformu kooperatifleri ve üst örgütleri, Toprak ve Tanm Re
formu Müsteşarlığınca denetlenir. 
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birliklerini, en az beş birlik de Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğini kurar
lar. 

Toprak ve Tarım Reformu Koopartifleri Merkez Birliği tek üst kuruluş olup, merkezi Anka
ra'dadır. 

Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ve birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi ve Birliği kurulamaz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin Toprak ve Tarım Heformu Kooperatifleri Birli
ğine, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri birlikleri ile birliği olmayan kooperatiflerin Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliğine girmeleri zorunludur. 

Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği Türkiye Kooperatifler Millî Birliğine 
girebilir. 

Müdürlerin atanması : 

MADDE 77. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerinin müdürleri Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca atanır. Atamada, işin özelliğine göre Toprak ve Tarım 
Reformu Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde eğitim görmüş ziraat ve orman yüksek mühendisle
rine ve veteriner hekimlere öncelik tanınabilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütleri 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlardan sayılır ve müdürleri 1327 ve 657 sayılı Ka
nunun ek 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca geçici süreli olarak ıgörevlendirilmek suretiyle çalıştırıla
bilirler. 

Kooperatiflerin, müsteşarlıkça atanan müdürler eliyle yönetilmesine ve desteklenmesine, bu 
hizmetlerin kooperatif üyelerinin kendileri tarafından yapılabileceğine müsteşarlıikça karar veri
linceye kadar devam edilir. Müdürün işine, atanmadaki usule göre, müsteşarlıkça son verilir. 

Kooperatif müdürlerine ve kooperatiflerin üst örgütlerinde çalışan müdürlere bunlara ait te
şebbüslerin yıllık müspet fiyat farklarından pay verilmesi hususunda anasözleşmeye hüküm konu
labilir. 

Ortaklık kurma : \ '•'•''': ^^;^"^^''-''' •• ;:•?>-•*.^-r:.--~ -r • 
MADDE 78. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ve üst örgütleri kendi aralarında ve

ya kamu tüzel kişileriyle veya Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle bu kanunda belirtilen görevlerine 
uygun ve kooperatiflerin gelişmesini engellemeyecek nitelikte ortaklıklar kurabilirler veya mevcut 
ortaklıklara katılabilirler. 

Kooperatifçilik eğitimi : 

MADDE 79. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde ve 
buna bağlı eğitim merkezlerinde, Toprak ve Tanm Reformu Kooperatiflerinde ve üst örgütlerin
de görev alacaklarla bu kooperatiflerin ortak ve yöneticileri uzun veya kısa süreli eğitime tabi 
tutulurlar. 

Bu konuda Ticaret Bakanlığı ile işbirliği sağlanır. 

Denetleme ve onama : 
' T l 

MADDE '80. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ile üst örgütleri Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca denetlenir. Denetim için gerekli gördüğü hallerde Toprak ve Tanm Refor
mu Müsteşarlığı ilgili bakanlık ve kuruluşların yardımını isteyebilir. 
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Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin ve üst örgütlerinin genel kurul kararları tutanak
ları ile birlikte 7 gün içinde iadeli taahhütlü olarak postayla Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığına gönderilir. 

Müsteşarlık teslim alındığı tarihten başlamak üzere, en çok bir ay içinde bu kararları usul, 
mevzuat topraik ve tarım reformunun gayeleri yönünden inceliyerek taisdilk veya redde yetkilidir. 
inceleme neticeleri kooperatife veya üst örgüte bildirilir. Bir ay içinde neticeye bağlanamıyan ka
rarlar tasdik edilmiş sayılır. 

iSeçilen yönetim kurulları seçim gününden itibaren görevlerini yapmaya yetkilidirler. 

Kooperatife ödenecek sermaye payı : 

MADDE 80. — Toprak ve tarım reformu kooperatifinin anasözleşmesine göre belli edilmiş bu
lunan kurucu crtaJkların sermayeye katılma paylarının % 25 i, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca toprak ve tarım reformu fonundan ortaklar hesabına kooperatife ödenerek kooperati
fin kuruluş sermayesi sağlanır. 

Kooperatiflere karşılıksız yardım : 

MADDE 81. — Bu kanun hükümlerine göre ikurulan toprak ve tarım reformu kooperatifleri
ne ve üst örgütlerine, çalışma konularına giren ve kemdi güçleri yetmeyen plân hedeflerine ve 
reform bölgesi programlarına uygun yatırımlarda, yatırım tutarının % 20 isinden az ve % 70 in
den çok olmamak üzere toprak ve tarım reformu fonundan karşılıksız aynî ve nakdî yardım yapı
labilir. 

Bu yaitınmilar, kooperatifler ve üst örgütleriyle işbirliği halinde toprak ve tarım reformu müs
teşarlığınca plânlanır ve uygulanması denetlenir. 

Kooperatifler kanunu ve muaflıklar : 

MADDE 82. — Topraik ve tarım reformu kooperatifleri ve üst örgiütlerinin kuruluş ve işleyiş-
liarinde, bu klanundla açıMafk olmayan ha t ade 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Bu kanuna göre kurulan toprak ve tarım reformu "kooperatifleri ve üst örgütleri, 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununda yazılı vergi, reisim, hare ve benzeri muaflıklarla haklardan aynen ya
rarlanırlar.. 
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Diğer tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst örgütleri, toprak ve tanm reformunun uygulan
ması bakımından gerekli görülen hallerde ve ilgili bakanlık veya kuruluşların mutabakatı üze
rine Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca denetlenebilir. 

Toprak ve Tanm Reformu Kooperatiflerinin ve üst örgütlerinin Genel Kurul kararlan, tu-
tanaklan ile birlikte yedi gün içinde iadeli taahhütlü olarak postayla Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığına gönderilir. 

Müsteşarlık, teslim alındığı tarihten başlamak üzere, en çok bir ay içinde bu kararlan usul, 
mevzuat, toprak ve tanm reformunun gayeleri yönünden inceleyerek tasdik veya redde yetkili
dir. inceleme neticeleri kooperatife veya üst örgüte bildirilir. Bir ay içinde neticeye bağlanama
yan kararlar tasdik edilmiş sayılır. 

Seçilen yönetim kurumlan seçim gününden itibaren görevlerini yapmaya yetkilidirler. 

Kooperatife ödenecek sermaye payı : 

MADDE 81. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifinin anasözleşmesine ıgöre belli edilmiş bu
lunan kurucu ortakların sermayeye katılma paylarının yüzde yirmi beşi Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığınca Toprak ve Tarım Reformu Fonundan ortaklar hesabına kooperatife ödene
rek kooperatifin kuruluş sermayesi sağlanır. 

Kooperatiflere karşılıksız yardım : 

MADDE 82. — Bu kanun hükümlerine göre kumlan Toprak ve Tanm Reformu Kooperatif
lerine ve üst örgütlerine, çalışma konularına giren ve kendi güçleri yetmeyen, plân hedeflerine 
ve toprak ve tarım reformu bölgesi programlanna uygun yatınmlarda, yatınm tutarının yüzde 
yirmisinden az ve yüzde yetmişinden çok olmamak üzere Toprak ve Tanm Reformu Fonundan 
karşılıksız aynî ve nakdî yardım yapılabilir. 

Bu yatırımlar, kooperatifler ve üst örgütleriyle işbirliği halinde Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığınca plânlanır ve uygulanması denetlenir. 

Kooperatifler Kanunu, muaflıklar ve uygulanmayacak hükümler : 

MADDE 83. — Toprak ve Tanm Reformu kooperatifleri ve üst örgütlerimin kuruluş ve işle
yişlerimde, bu kanunlda açıklık olmayan haillerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri1 uy
gulanır. 

Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikleri 
ile Toprak ve Tanım Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği, 1581 sayılı Tanm. Kredi Koopera
tifleri Merkez Birliği', 1581 sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri1 Kanununun 19 ncu 
maddesi ile Tanm Kredi Kooperatifleri, Tanm Kredi Kooperatif leri Bölge Birlikleri ve Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine tannılmüş olan vergi, harç, resim ve benzeri her çeşit 
muaflıklardan yararlanırlar. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birlik
leri ile Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri Merkez Birliği, on yıldan az olmamak üzere, ya
tarım tfonılan ile ilgili her türlü vergi, harç, resim ve benzeri muaflıklar ve haklardan istifade 
ederler. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde kurulan Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ve Toprak 
ve Tanm Reformu Kooperatifleri Birlikleri için on yıllık muaflık süresi, kooperatifin tlaırulıduğu 
yörenin sosyoekonomik durumu gözönünlde bulundurularak Toprak ve Tarım Reformu Musteşaraı-
ğınoa/ uızatılabiiMr, 
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Tip anasözleşme : 

MADDE 83. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleriyle üst örgütlerinin tip anaısözleşmıeleri 
Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığınca hazırlanır, 

Anasözleşmenin tescili : 

MADDE 84. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleri ve üst örgütlerinin anasözleşmeleri, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kabul edilerek, kooperatif merkezinin bulunduğu yer 
tioareıt sicilime tescil ve ilân olunur. 

Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin kuruluş ve işleyiş esasları : 

MADDE 85. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleriyle üslt örgütlerinin kuruluş ve işleyiş 
esasları, bunlara yapılacak yardımlar ve yatınmlarla ilgili hususlar, ilgili bakanlıkların görüşü 
alınarak Topraik ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkanlacak yönetmelikte belirtilir. 
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Toprak ve Tarım Reformıu Kooperatifl'erinıe 1163 sayılı Kanunun 45 inci mıaddeısdindai1 üçüncü 
paragrafı ile 87 nci maddesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesi, Toprak ve 
Tarım Reformu Kooperatifleri Birlikleri ile Toprak ve Tarım Reformu. Kooperatifleri Merkez Bir
liğinle 1103 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci paragrafı uygulanmaz. 

Tip Anasözleşme ve Anasözleşmenin tescili : 

MADDE 84. — Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ille üst örgütlerinin tip Ana^özleşımıe-
leri Ticaret BakanlhğmLn da görüşü atamak suretiyle Toprak ve Tanm Reformu Müsıteşarliğıaı-
ca hasırlanır.! 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleriyle: üst örgütlerinin Auasözleşımeieri Toprak ve Tanm 
Reformu Müsteşarlığınca kaJbul edilerek 1163 sayılı Kanunun 3 neü mıaddesi gereğince kuruluş 
ve tescil işlemi yapılmak üzere Ticaret Bakanlığınai gönderilir. 

Alacak senetleri, rehin hakkı, ipotek tesisi ve kaldırılması : 

MADDE 85. — Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kredi ile ilgili alacak senetler^ 
kâğıtlar ve her türlü taahhütname ve s'özleşme'jör, ortağın oturduğu veya Toprak ve Tarım Re
formu Köoperai^lerinin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak 
taadilk olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belgeler, tora ve İflâs Kamuaıunun 38 nci madde
sinde yazılı belgeler hükmündedir. Senetler vâdelerimde protestoya tabi tutulmaz. Müracaat vuku
unda bu tasıdük muameleleri mndterler tarafından dai yapılır. 

OrtaMarm kredilerine mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri1 ile illlgülli 
her türlü makine ve araçları üzerimde orttiağı bulundukları Toprak ve Tarım Reformu Köopera-
tifilerinin mutlak rehin hakOıan vardır. 

Buiülar, borçlu ortaklara yediemin sıfatiyle t asttım ©dlmiş sayılır ve üçüncü şahıslar tarafın
dan hiçbir suretle haciz olunamaz. 

Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ühtryar 
heyetleri veya noterler tarafındam tasidik edilen taahhütnameye istinaden Toprak ve Tarım Refor
mu KooperaıtMerinin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre tapu dairelerince takrir alın
madan yapılır. İpoteğin kaldmlmasınıda da aynı usul uygulanır.ı 

Toprak ve Tarım Reformu Koperatlerinin kuruluş ve işleyiş esasları : 

MADDE 86. — Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ile üst örgütlerinin kuruluş, işleyiş 
ve görevleri, diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerle buraların yapacakları işbirliği ve karşılıklı des
tekleme esasları ile Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifleri ve üst örgütlerine yapılacak yardım
lar ve yatırımlarla iligM hususlar, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Toprak ve Tanm Refor
mu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

IARAZÎ TOPLULAŞTIRMASI 

Amaç : 

MADDE 86. — Arazi toplulaştırmasının amacı, ekonomik üretilme ellenmeyecek derecede ve 
şekilde bölünmüş ve dağılmış olan veya toprak muhafaza ve sulama teıkniğinin gerektirdiği top
raklan imkân ölçüsünde az sayıda parçalar veya tek parça halinde parsalerde gerekli değişiklikler 
yapılarak birleştirmektir. 

Zorunlu toplulaştırma : 

MADDE 87. — 86 ncı maddede belirtilen amacı gerçekleştirmenin zorunlu bulunduğu hallerde, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının karan ile, toprak maliklerinin muvafakatleri aranmak
sızın, toplulaştırma yapılır. 

İsteğe bağlı toplulaştırma : 

MADDE 88. — Topraklanılın yarısından çoğuna maliik bulunan ve sayıca maliklerin yarısını 
teşkil eden kimselerin muvafakati ve Toprak ve Tarım Kefommu Müsteşarlığının uygun görüşü 
ile isteğe bağlı toplulaştırma yapılabilir. 

Gerekli çoğunluğun muvafakati alındıktan sonra hazırlanan plân ve projelerle uygulamaya, 
toplulaştırma sının içindeki bütün malikler uymak zorundadırlar. 

Özel durumlarda toplulaştırma : 

MADDE 89. — Bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik ve benzeri yerlerde, bu kanunun 87 ve 88 nci 
maddelerine göre kemdi aralarında aynca toplulaştırma yapılır. 

Bir yerin bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik sayılabilmesi için, tekniğine göre o yerin beher dönü
münde bulunması gereken ağaç sayısının en aız üçte ikisd oranında ağaç bulunması gerekir. Bu 
nitelikte olmayan arazilerle sadece sınırları sıöğüt ve kavak gibi ağaçlarla çevrili arazide bu mad
de hükmü uygulanmaz. Ancak ağaçların değeri göz önünde tutularak, diğer tarım arazisi ile top-
lulaştınlabilir. 

Yere ve üzerindeki ağaçlara başka başka kişiler sahip bulunuyorsa, yer sahibine ağaçların sa
tmalıma hakla tanınır. 

Birinci fıkrada belirtilen yerlerin tespiti, bu kanunun 93 noü maddesinde -yazılı derecelendir
me ile birlikte yapılır. 94 ncü maddede yazılı derecelendirmenin ilânından sonra toplulaştırma 
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SEKİZÎNOâ BÖLÜM 

ARAZİ KAMULAŞTIRILMASI 

Amaç 

MADDE 87. — Arazi topMaştınlmasınım amacı; toprakların; üretim tekniğinin ekonomik 
alarak uygulıanımasımı, toprak muhafaza ve ziraî sulama tedbMerinin alımmasımı güçleştirecek 
derecede parçalanmış, dağılmış ve şekillerimin bozulmuş olduğu hallerde, bir şahsa veya çiftçi 
ailesine ait arazi parçalarını imkân ölçüsünde az sayıda veya tek parça hallimde birleştirmek ve 
sekilerini düzeltmek suretiyle parsellerde gerek'1 dğişiJklMerin yapılmasıdır. 

İsteğe bağlı toplulaştırma : 

MADDE 88. — Toprak sahibi çiftçilerden asgarî dörtte birinin müracaatı halinde, toplulaştı-
nlması istenen topraklarım yansımdan çoğuna malik bullunan ve sayıca maliklerin yarısını teşikil 
eden toprak sahibi çiftçilerin muvafakati ve Toprak ve Tarıan Reformu Müsteşarlığınım uygum gö
rüşü ille isteğe bağlı toplulaştırma yapılabilir. 

Reform amaçlan yönünden yararlı gördüğü takdirde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı, toprak sahibi çiftçilerin müracaatı oîmafemn, 'toplulaftırılaeak topraklarım yansımdan ço
ğuma malik bulunan ve sayıca maliklerim yansını teşkil ıeden toprak sahibi Çiftçilerin muvafaka
ti ile dlsiteğe »bağlı toplulaştırma yapabilir. 

Gerekli çoğunluğun muvafakati alındıktan sanra hazırlanan plân ve projelere ve bunların 
uygulanmasıma toplulaştırma sının içindeki bütün malikler uymak zorundadırlar. 

Zorunlu toplulaştırma : 

MADDE 89. — Toprak ve tanım reformu bölgelerinde 87 nci maddede (belirtilen amacı ger
çekleştirmenin zorunlu (bulunduğu hallerde Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığımın teklütfi 
ve Rakamlar Kurulunum karan ile toprak maliklerinin muvafakatîan aranmaksızm toplulaştır
ma yapılır. 

Özel durumlarda toplulaştırma : 

MADDE 90. — Bağ, zeytinlik, fındıklık, antcp fıstıklığı, çay plantasyonu ve Ibenzerleri i le 
möyve ibahçeleri, kavaklık ve akalipfcüslük olarak kuJIlanılan tarım arazileri ıbu Ikanunun 87 nci 
maddesine göre kendi aralannda aynca 'toplulaştırmaya talb;i tutulur. 

Bir yerin ibağ, zeytinlik, fındıkla, amtep fıstıklığı, çay plantasyonu, meyve bahçesi, kavaklık 
veya okaliptüslük olarak kabul edilebilmesi için u&kmğmo göre o yerin beher dönıümümde (bulun
ması gereken ağaç sayısının en az üçte ikisi oranında ağaç bulunması gerekir. Bu nitelikte ol
mayan arazilerle sadece sınırlan söğüt ve kavak gibi ağaçlarla çevrili arazide bu madde hükmü 
uygulanmaz. Ancak ağaçlann değeri gözönünde tutularak diğer tarım arazisi ile toplulaş'tanla-
bilir. 
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plânları kesinleşinceye kadar yeniden bağ, bahçe, meyvalık ve ağaçlık gibi tesisler kurulamaz, ku
rulduğu takdirde bu alanlar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Toplulaştırma sının : 
MADDE 90. — Topiuilaşitarma köy, \belde veya havza esas alınarak o yerin sınırları içinde ger

çek ve tüzel kişilere ait tarıma elverişli bütün topraklarda uygulanır. Bir havzaya bir veya bir
den çok köy veya belde girebilir. 

Tapulama işlemleri : 

MADDE 91. — Toplulaştırma, tapulaması tamamlanan yerlerde yapılır. 
Toplulaştırma alanının tapulaması yapılmamış ise, bu yerlerin tapulaması, il veya ilçe belediye 

sınırı içindeki tanm toprakları dâhil, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının isitenü üzerine 
706 sayılı Tapulama Kanununun 78 nci maddesine bağlı kalınmadan öncelikle yapılır. 

Tapulama yapılırken Devlete, diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait 
topraklardaki girintili ve çıkıntılı olan sınırlar, küçük ve dağınık topraklar, ilgililerin muvafaka
ti ile değiştirilebilir veya birleştirilebilir. 

Toplulaştırma hazırlığı : 

MADDE 92. — Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerlerde gerekli bütün etütler yapılır. 
Kamu yararına tahsis edilmiş orta mallarının smırlannida veya yerinde proje gereği değişiklik 
yapılabilir. Alanın mülkiyet etütleri yapılarak malikler tespit edilir. Proje alanına giren parsel
lerin tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine, topraklann toplulaştırma alanına girdiği kayde
dilir. 

Kayıt tarihinden bağlıyarak proje uygulamasının sona erdiği tarihe kadar proje sahasındaki 
taşınmaz mallar üzerindeki her türlü rızai devir ve temlik, ifraz ve taksim işlemleri durdurulur. 
Bu kısıtlama üç yık geçemez. 

Proje uygulamasını akaatmıyacak veya toplulaştırmayı kolaylaştıracak tasarruflara Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca izin verilebilir. 

Tapu kütüğündeki kayıt tarihinden sonra toprağı devralan veya üzerinde bir hak edinen kim
se, eski hak sahibinin yükümlerini aynca muvafakati aranmaksızın aynen kabul etımiş sayılır. 

Derecelendirme : 

MADDE 93, — Toplulaştırma alanında bulunan; Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz 
mallar verim ve değerlerine göre derecelendirilir ve her derecenin diğer derecelerle olan denkliği 
tespit edilir. 

Derecelendirme işlemi derecelendirme komisyonlan tarafımdan yapılır. 
Komisyonun kuruluş tarzı, üyelerinin atanma ve seçimi usulü, görevlenidirilmeleri, toplanma ve 
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Arazi ile üstündeki ağaçları mülkiyetinin ayn kişilere ait bulunmalsı halimde, Toprak ve Ta
rım Reformu Bölge Başkanlığı ilgililerden en goç iki ay içinde anlaşma yolu ile ikili mülkiyetin 
tek yönde Ibirleştirdilmesini ister. 

İlgililer İkili mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini tanınan süre iğinde gerçekleştiremedikle^ 
mi takdirde maliklerden biri veya Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili mülkiyetin 
tek yönde ibMeştirilmesini genel hükümlere göre görevli mahkemeden tale/beder. Görevli mahke
me mülkiyetin telk yönde birleştirilmesini üç ay içinde karara bağlar. 

Birinci fikrada belirtilen yerlerin tespiti, bu kanunun 94 ncü maddesinde yazıh derecelendir
me ile birlikte yapılır. 

Toplulaştırma sınırı : 
MADDE 91. — Toplulaştırma; köy, belde veya havza e'sa3 alınarak o yerin sınırlan içinde 

gerçek ve tüzel kişilere ait tarıma elverişli bütün topraklarda uygulanır. Bir havzaya bir veya 
birden çok köiy veya /belde girebilir. 

Tapulama işlemleri : 

MADDE 92. — Toplulaştırma, tapulaması tamamlanan yerlerde yapılır. 
Toplulaştırma alanının tapulaması yapılmamış ise bu yerlerin Itapulaması, il veya ilçe (belediye 

sinin 'içindeki tarım topraklan dahil, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının üstemi üzerine 
766 sayılı Tapulama Kanununun 78 nci maddesine bağlı kalınmadan öncelikle yapılır. 

Tapulama yapılırken Devlete, diğer kamu özel hukuk 'tüzel kişilerine ve gerçek (kişilere ait 
topralklardaki girintili ve çıkıntılı olan sınırlar, küçük ve dağınık topraklar, ilgililerin muvafa
kat ile değiştirilebilir veya Ibdrleşitirilelbilir. 

Toplulaştırma hazırlığı : 

MADDE 93. — Toplulaştırma yapılmasına karar veriOien yerlerde gerekli hütün etütler yapılır. 
Kamu yaranma tahsis edilmiş orta mallarının -sınırlan ve yeri, proje gereği değiştârilelbiliir. Top
lulaştırma yapılacak alanın mülkiyet etütleri yapılarak malikler tespit edilir. Proje lalıanına gi
ren parsellerin tapu kütüğü sayfalannın beyanlar hanesine toprakların toplulaştırma alanına gir
diği kaydedilir'. 

Kayıt tarihinden başlayarak proje uygulamasının sona erdiği tarihe kadar proje sahasındaki 
taşınmaz malar üzerindeki her türlü rızaî devir ve temlik, ifraz ve taksim işlemleri durdurulur. 
Bu kısıtlama üç yılı geçemez. Ancak, bir kimse proje alanında sahilbolduğu arazinin tümünü top
lu halde üçüncü bir şahsa devir ve temlik edebilir. 

Proje uygulamasını aksatmayacak veya toplulaştırmayı kolaylaştıracak tasarruflara Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca izin verilebilir. 

Tapu kütüğündeM kayıt tarihinden sonra toprağı devralan veya üzerinde bir hak edinen, kim
se, eski hak sahlibiınin yükümlülüklerini aynca muvafakati aranmaksızın aynen kabul etmiş 
sayılır. 

Derecelendimıe : 

MADDE 94. — Toplulaştırma alanında Munan, Devlelte, gerçek ve tüzel kişilere aiiıt taşın
maz mallar Y&rka ve değerlerine göre derecelendirilir, ve her derecenin diğer derecelerle olan 
denkliği tespit edil&r. 

Dereoefllendürme işlemi Derecelendirme kosmiisyonlan tarafından yapılır. Derecelendirme ko-
misyonlan beş üyeden meydana gelir. Bunlardan komüsyon Ibaşkanı ile bir üye Toprak ve Ta-
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karar yeter sayısı, karara katılamıyacaklan haller, çalışma ve derecelendirmenin yapılış biçimi, 
borçlandırma ve ödeme usuTiü yönetmelikte gösterilir. 

Derecelendirmenin ilâm : 
MADDE 194. — Derecelendirme komisyonu tarafından her parsel için tespit »edilen dereceyi ve 

her 'derecenin öteki 'derecelerle olan denkliğini gösterir liste ve derecelendirme haritası veya dere
celendirme plânı muhtarlık veya belediyede herkesin ıgörebileceği yere lö gün süre ile asılarak 
ilân olunur. iListe ve haritanın ilânı ve ilândan indirilmesi bir tutanakla belgelendirilir. 

Liste ve haritanın ilân edildiği, ayrıca köyün veya belediyenin bağlı olduğu ilçe veya il mer
kezinde alışılmış araçlarla ilân iedilerek halka duyurulur. 

Derecelendirme liste ve haritasına, ilân tarihinden başlıyarak 20 gün, içinde yazılı olarak de
recelendirme komisyonu başkanlığına itiraz edilebilir. Komisyon bu itirazları inceler ve en geç 
15 ıgün içinde karara bağlar. Karar ilgililere tebliğ »olunur, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden 
başlıyarak 15 gün içinde görevli ımahkemede itiraz edebilirler. IMahkemenin kararı kesindir. 

Toplulaştırmada göz önünde tutulacak hususlar : 

MADDE 95. — Topluluştırmada tahsisler aşağıdaki esaslara igöre yapılır : 
a) Toplulaştırma alanında hak sahibine kendi parsellerinin değerleri toplamına eşit değerde 

ve mümkünse bir parsel halinde yeni toprak tahsis edilir. Tahsis edilen (toprağın gelirinin, toplu
laştırma öncesinde hak sahibinin toprağından elde ettiği gelirden az olmamasına dikkat edilir. 

Tahsis sırasında aile başkanına, eşi ve çocuklarına ait topraklar, Devletçe (verilmiş olsa da, 
bir arada toplulaştırıkr ve iparsellerindeki değerlerine göre hisseli olarak adlarına tescil olunur. 

b) Toplulaştırma alanında ev, ahır, samanlık, ağıl, ambar, kuyu ve <arteziyen gibi tesisler bu
lunursa, yapılacak tahsiste, [bu tesislerin bulunduğu yerdeki arazi imkân 'ölçüsünde hak sahiple
rine verilir. 

Mal sahibinin birden fazla arazi parçası üzerinde yukardaki fıkrada saJyılan (sabit tesisler bu
lunduğu takdirde, mâlik bu arazi parçalarından biri etrafında toplulaştırma istemek zorundadır. 

Toplulaştırma alanına giren topraklar üzerine 94 ncü maddedeki derecelendirmenin ilânından 
sonra yukarıda sözü edilen teabit tesisler inşa edildiği takdirde (b) bendi birinci fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

c) Tahsis edilen toprak değerinde eşitlik sağlanmıyorsa, fazla toprak alan, derecelendirme
deki değer üzerinden fazla kısım için borçlandırılır. Verilen toprağın değeri iöneeki toprağın de
ğerinden az ise, aradaki fark, toprak sahibine peşin olarak 'ödenir. 

d) (o) bendindeki (borçlandırma ve ödemeye esas olan miktarlar, bu kanunun ©8 nci madde
sinde yazılı röleve ölçümü neticesinde bulunan ve tescile esas olan yüz ölçümü ve değerler nazarı 
dikkate alınarak saptanır. 

Kamu hizmetlerine katılma : 

MADDE 96. — Toplulaştırma yapılan alanda yol, kanal ve her türlü kamu tesislerinin kapla
yacağı yerler dolayısiyle meydana gelecek arazi eksilmeleri hazinenin özel mülkiyetindeki toprak-
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rım Reformu Müsteşarlığı tarafından, Ibir üye mahallî ziraat <odası, diğer îitki üye arazisi top-
lulaışjtırılacak çiftçiler arasından mahallin en büyük idare âmiri tarafından seçtir. 

Komisyonun kuruluş tarzı, üyelerinin atanma ve seçilimi usulü, ^örevlenıdiijrilmeleri, çalışma şek
li, toplanma ve karar yeter sayılsı, kanara katılamayacakları haller, 96 ncı maddede öngörülen 
toplulaştırma ile ilgili esasların ayrınltıları, 'borçlandırma ve ödeme usulü Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca hazırlanacak yöneltimelikte belirtilir. 

Derecelendirmenin ilânı : 

MADDE 95. — Derecelendirme Komâsıyonu tarafından her parsel için tespit edilen dereceyi. 
ve her derecenin !öteki derecelerle olan denkliğini gösterir liste ve derecelendirme haritası veya de
recelendirme plânı muhtarlık veya fbelediyede herkesin görelbileceği yere onlbeş gün süre ile 
asılarak ilân olunnr. Liste ve haritanın ilânı ve ilândan 'indirilmesi Ibir tutanakla belgelendir^ 
lir. 

Liste ve haritamın Hân edildiği, ayrıca köyün veya belediyenin Ibağlı olduğu ilçe veya il mer
kezinde alışılmış araçlarla duyurulur. 

Derecelenldirme liste ve haritasına, ilân tarihinden başlayarak yirmi gün içinde arazisi toplu
laştırmaya konu olan çiftçilerin yazılı olarak Derecelendirme Komisyonu Başkanlığına itiraz hak
ları vardır. Kamii'syon fou itirazları inceler ve en geş oaibeş gün içinde karara Ibağlar. Karar ilgi
lilere tehlğ olunur. İlgililer Ibu karara, tebliğ tarihinden başlayarak onlbeş gün içindje görevli 
mahkemede itiraz edebilirler. Mahkemenin karan kesindir. 

Toplulaştırmada gözönünde tutulacak hususim' : 

MADDE 06. — Toplulaştırmada tahsisler aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) Toplulaştırma alanında hak sahibine kendi parsellerinin değerleri toplamına eşit değer

de ve mümkünse fbir parsel halinde toprak tahsis edillir. TaJhsis edilen toprağın gelirinin, top
lulaştırma öncesinde hak sahibinin toprağından elde ettiği gelirden az olmamasına ıdikkat leldi-
liır. 

Tahslis sırasında aile başkanına, eşi ve çocukterma ait topraklar, Devlelyçe verilmiş oba da bir 
arada taplulaşıtırılır ve parselerindeki değerlerine göre hisseli olarak adlarına tescil olunur. 

fb) Toplulaştırma alanında ev, ahır, samanlık, ağıl, amlbar, kuyu ve arteziyen gilbi tesisler 
bulunursa, yapıftacak tahsiste, bu tesislerin bulunduğu yerdeki araız! imkân ölçüsünde hak sahip
lerine verilir. 

Malsahilbinin birden fazla arazi parçası üzerinde yukardaki fıkrada sayılan salbilt tesisler 
bulunduğu takdirde malik, l>u arazi parçalarından biri etrafında toplulaştırma îsteanek zorun
da/dur. 

Ru Ibenidin birinci fıkrasındaki s'aibit tesisle rin tespiti, Ibu kanunun 94 ncü maddesinde yazıh 
derecelendirme ile birlikte yapılır. 

c) TaJhsis edülen toprak değerinde eşitlik sağlanmıyorsa, fazla toprak alan, derecelendir
medeki değer üzerinden fazla kısım için borçlandırılır. Verilen toprağın değeri önceki toprağın 
değerinden az ise aradaki fark toprak sahibine peşin olarak ödenir. 

d) (o) bendindeki borçlandırma ve ödemeye esas olan miktarlar, bu kanunun 99 ncu mad
desinde yazılı rctt'öve ölçümlü neticesinde bulunan ve tescile esas olan yüzölçümü vıe değerler 
nazarı dikkate alınarak saptanır. 

Kamu hizmetlerine katılma : 

MADDE 97. — Toplulaştırma yapılan alanda yol, kanal ve her türlü kamu tesMerİMİn kap
layacağı yerler dolagasıyle meydana gelecek arazi eksilmeleri Hazineniin özel mülkiyetindeki 
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lardan karşılanır. Bu yolla karşılanamıyan kısım, toplulaştırmadan doğan kıymet karşılığı ve 
toplulaştırmanın sağlıyacagı yararlar nedeniyle arazi değerleri ile orantılı olarak maliklerin 
arazisinden düşülerek karşılanır. Düşülen miktar malikin arazi değerinin % 5 inden çok olamaz. 
Bu miktar teknik zorunluluk nedeniyle % 5 i geçerse düşülen fazla kısım bu kanuna göre kar
şılığı peşin ödenerek kamulaştırılır. 

Toplulaştırma alanında uygulama sonucu geriye kalan topraklar, bu kanun hükümleri gere
ğince hazine adına tescil olunur. 

Tahsis plân ve projelerin onanmam : 

MADDE 97. — Toplulaştırmada tahsis plânı ve projeleri son şeklini aldıktan sonra Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca onanır ve uygulamaya konur. Bundan sonra ilgililer ancak ge
nel mahkemelerde bedel davası açabilir. Bu davalarda ihtiyatî tedbir kararı verilemez. 

Uygulama ve tescil işlemi : 

MADDE 98. — Proje kesinleş'tiikten sonra araziye uygulanır. Uygulama sonucu meydana gelen 
yemâ durumun rölöve ölçümleri, ügüi kuruluşlarıu yardımı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce yapılar. Tahsis edilen yeni parseller malikleri adına tapuya tescil edilir ve eski kütük sa
hibeleri re'sen kapatılır. Bu işlemlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz. 

Toplulaştırma alanlarında alınacak tedbirler : 

MADDE 99. — Toplulaştırma projesinin uygulanmasına başlanacağı tarih en az altı ay önce 
o alandaki çiftçilere alışılmış araçlarla duyurulur. 

Toplulaştırma yapılacak alanda uygulamayı geciktirmemek için ekilecek ürünün çeşidi, kap
layacağı «ilan ve yeri, köy ihtiyar (kuruliınunı da görüşü alınarak kararlaştırılır. Çiftçiler bu ka
rara uymak zorundadır. Kararda belirtilen hususlara uymayanlar uygulamadan doğan herhangi 
bir tazminat isteminde bulunamazlar. 

Toprak bütünlüğünün korunması : 

(MADDE 100. — Toplulaştırma uygulamasının bitirildiği alanlarda her parsel tüm olarak devir 
ve temlik edilebilir. 

Parsellerin nzaen veya hükmen taksimi veya ifrazı hakkında bu kanunun 02 nci maddesi hük
mü; toprak sahibinin ölümü halinde toprağın mirasçılara geçmesi ve mirasçıların tasarrufu husu
sunda ıbu kanunun 67 ve 68 nci maddeler1! hükümleri uygulanır. 

Hakların aktarılması : 

MADDE 101. — Toplulaştırman taşınmaz mallar üzerindeki tapuya kayıtlı aynî ve şahsî hak
lar ve hacizler toprak sahibinin yeni parselleri üzerine genel hükümlere göre aktarılır. 

Reform bölgesi dışında toplulaştırma : 

MADDE 102. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesi dışında toplulaştırma, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca karar 
verilen yerlerde Topraksu Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu alanlardaki toplulaştırma işlemlerine 
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topraklardan karşılanır. Bu yolla karşılanamayan kısum, (toplulaştırmadan doğan kıymet kar
şılığı ve toplulaştırmanın sağlayacağı yararlar nedeniyle arazi değerleri ile orantılı olarak 
maliklerin arazisinden düşülerek karşılanır. D üşüten miktar 'malikin arazi değerinin yüzde !be-
şinden çok olamaz. Bu nıükltar teknik zorunluluk nedenliyle yüzde »beşi geçerse düşülen fazla kı
sım Ton ikanuna göre karşılığı ödenerek kamulaştırıhr. 

Toplulaştırma alanımda uygulama sonucu geriye kalan topraklar 'bu kanun hükümleri gere
ğince Hazine adına tescil cHünur. 

Tahsis plân ve projelenilin onanması : 

MADDE 98. — Toplulaştırmada tahsis plân ve projeleri ıson sekilini aldıktan sonra Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığınca onanır ve uygulamaya konur. 

Toplulaştırma sonucunda arazisi tamamen veya kısmen alınacak [kimse, kendisine tahsis 
edilecek araziyi kalbul etmediği takdirde alınması kararlaştırılan arazi, hu kanun hükümlerine 
göre ıkamulaştınlır ve kamulaştırma bedeli 40 ncı madde hükümlerine göre ödenir. 

Uygulama ve tescil işlemi : 

MADDE 99. — Proje kesinleştikten sonra araziye uygulanır. Uygulama sonucu meydana ge
len yeni durumun röleve ölçümleri, ilgili kuruluşların yardımı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce yapılır. Tahsils esdilen yeni parseller malikleri adına tapuya tescil edilir ve eski kütük 
sayfaları re isen kapatılır. Bu işlemlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz. 

Toplulaştırma alanlarında alınacak tedbirler : 

MADDE 100. — Toplulaştırma projes'inin uygulanmasına ıbaşlanacağı tarih en az altı ay ön
ce o alandaki çiftçilere alışılmış araçlarla duyurulur. 

Toplulaştırma yapılacak alanda uygulamayı geciktirmemek içün ekilecek ürünün çeşidi, kap
layacağı alan -ve yeri, köy ihtiyar kurulunun da görüşü alınarak (karfarlaşftınlkr. Çiftçiler hu ka
rara uymaik zorundadırlar. Kararda belirtilen hususlara uymayanlar uygulamadan 'doğan herhangi 
bir tazminat isteminde bulunamazlar. 

Toprak bütünlüğünün korunması : 

MADD 101. — Toplulaştırma 'sonucunda tahsis olunan parseller, ikinci fıkra hükmü saklı kalk
mak üzere, rızaen veya hükmen taksim edilemez veya ifraz işlemlerine konu olamaz. 

Panselleriih rızaen veya hükmen taikskni veya ifrazı hakkımda bu kanunun 63 ncü maddesi 
hükmü, toprak sahihinin ölümü halinde toprağın mirasçılara geçmesi ve mirasçıların tasarrufu 
hususumda hu kanunun 68 ve 69 mcu maddeleri hükümleri uygulanır. 

Hakların aktarılması : 

MADDE 102. — Toplulaştırılaın taşınmaz mallar üzerinıdsiki tapuya kayıitlı aynî ve şahsî hak
lar ve hacizler toprak sahibinin yeni parselleri üzerine genel hükümlere göre aJctarılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında toplulaştırma : 

MADDE 103. — Toprak ve Tarım Reformu (bölgesi dışında toplulîaşjtırma, Topralk ve Tanım 
Reformu Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 
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İlişkin kararlar, uygulamalar, tasdikler, ilânlar, tahsisler, itirazların tetkiki, kamulaştırma ve diğer 
işler bu kanun hükümlerine göre ilgili örgütlerce yerine getirilir. 

Birinci fıkrada Bakanlar Kurulunca karar verilen toplulaştırma alanları, alışılmış araçlarla 
maJhallinde toprak sahihi çiftçilere duyurulur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

DEVLET SULAMA ŞEBEKELERİNDE TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI 

Tanım : 

MADDE 103. — Etüt ve projelerine gwe yapım ve /geliştirme bedelinin tamamı veya bir kısmı 
Devletçe yüklenilen 'sulama şebekeleri, Toprak ve Tarım Ueformu uygulaması yönünden Devlet su
lama şebekesi sayılır. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtme ve ilân : 

MADDE 104. — Devlet sulama şebekelerine ilişkin istikşaf projelerinin kapsadığı arazi, içirie gi
ren köyler de 'belirtilmek suretiyle ilgili 'bakanlıkça Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bil
dirilir. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yapacağı inceleme sonucuna göre, Toprak ve Tarım 
Reformu bakımından uygun gördüğü proje alanını, sınırlarını da 'belirterek Toprak ve Tarım Re
formu bölgesi ilân edilmek ve Bakanlar Kurulundan ibu yolda karar almak üzere bağlı 'bulunduğu 
Bakanlığa önerir. 

Bakanlar Kurulunca Toprak ve 'Tarım Reformu bölgesi ilân edilen Devlet sulama şebekesi alan
larında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Sulama projesi alanı içinde kalan arazi ile ilgili işlemler : 

MADDE 105. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama projesi alanı 
içinde kalan toprakların, ilân tarihindeki kamulaştırma karşılıkları bu kanundaki esaslara göre tak
dir edilir. Bu karşılıklar dondurulur ve sicile şerh verilmek üzere tapu sicil mulhafızlığına veya 
memurluğuna bildirilir. 

Baraj gölü, regülâtör, pompa istasyonu ve emsali sulama tesisleri ile birinci ve ikinci derecedeki 
sulama ve drenaj kanalları inşası için gerekli taşınmaz mallar karşılıkları peşin ödenerek ka-
mulaştırılır. Bu arazi saJhiplerine isterlerse Ve varsa sulama şebekeleri alanı içinde eski arazisine 
eşdeğerde toprak verilebilir. Üçüncü ve dördüncü derecedeki kanalların inşası için lüzumlu arazi 
bu kanunun '96 ncı maddesine göre karşılanır. 

Sulama projelerinin etüt, plânlama ve uygulama safhalarında şeîbeke içinde toplulaştırma ilke 
ve şartlarına uygunluğunun sağlanması için Devlet 'Su İşleri ve Topraksu birlikte çalışır. 

Sulama şebekesi tamamlandıktan sonra, şebeke içinde toprağı bulunanlara, 93 ve 95 nci mad
delerde belirtilen esaslara göre Ibelirtilecek miktarda mümkün olduğu ölçüde topluca, eski arazisi 
eşdeğerinde toprak verilir. 

Verilen eşdeğerdeki toprak bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarları geçtiği tak
dirde, fazlası kamulaştınlır. 

Verilen eşdeğerdeM toprağın bu kanunun 53 ncü maddesinde gösterilen miktardan az olması 
halinde, yeter toprak bulunduğu takdirde, bu toprak 53 ncü maddede gösterilen miktara tamam
lanır. Aradaki değer farkı için, toprak sahipleri, bu kanundaki esaslara göre borçlandırılır. 
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Bu alanlardaki toplulaştırma işlemlerine ilişkin karaırlar, uyguF.amalar, tasdikler, ilânlar, du
yurular, tahsisler, itliraızlamn tetkiki ve anlaşmaz lıkların çözümlenmesi, kamulaştırma ve diğer 
işler 'bu kanun hükümlerine tabdtdlir. Anmk, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına verilmiş 
olan görevler ve tanımimış olan yetkiHer Topralksu Genel Müdürlüğünce yerine getirilir. 

Bu maddenin uygulanjması ile ilgili itirazlar, o mahaldeki tapullama majhıkemelıarikde, tapula
ma mahkemelerinin mevcut olmaması halinde il veya ilçe asliye hukuk mahkemelerinde ilnesle
nerek karara bağlanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

DEVLET SULAMA ŞEBEKELERİNDE TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI 

Tanım : 

MADDE 104. — Etüt ve projelerine göre yapım ve geliştirme 'bedelinin tamamı veya fbir kıs
mı Devletçe yüklenilen sulama şelbelkeleri, toprak ve tarım reformu uygulaması yönünden Dev
let sulama şelbelkesi sayılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtme ve ilân : 

MADDE 105. — Devlet sulama şebekelerine ilişkin istikşaf projelerimin kapsadığı arazi, 
içine giren köyler de belirtilmek suretiyle iligili bakanlıkça Toprak ve Tamm Reformu Müste
şarlığına bildirilir. Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı, yapacağı inceleme sonucuma göre, 
toprak ve tarım reformu bakımımdan uygun gördüğü proje alanını, sınırlarını da belirterek top
rak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmek ve bu yolda karar almak üzere Bakanlar Kuruluma 
önerir. 

Bakanlar Kurulunca toprak ve tarım reformu iftölgesi ilân edilen Devlet suiliama şelbekesi alan
larında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Sulama projesi edam içinde kalan arazi ile ilgili işlemler : 

MADDE 108. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama projeıi ala
nı içinde kalan toprakların ilân tarihindeki kamulaştırma karşılıkları bu kanundaki esaslara gö
re takdir edilir. Tespit edilen bu karşılıklar, Tapu Sicilimin beyanlar hanesinde gösterilmek üze
re tapu dairesine bildirilir. 

Baraj gölü, regülâtör, pompa istasjy'onu ve emsali sulama tesisleri ile birinci ve ikinci derece
deki sulama ve drenaj kanalları inşası için gerekli tanışmaz mallar, karşılıkları peşin ödöne
rek kamuiaşitırılır. Bu arazi sahiplerine isterlerse ve varsa sulama şebekeleri alanı içinde eslki 
araaMne eşdeğerde toprak verilefbilir. Üçüncü ve dördüncü dereeedekji kanunların inşası için 
lüzumlu arazi bu kanunun 97 nci maddesine göre karşılanır, 

iSulamra projelerinin, etüt, plânlama ve uygulama ısafhal'annda şebeke içimde toplulaştırma il
ke ve şartlarına uygunluğunum sağlamaması içlim Devlet Su îşleri ve Topralksu Genel Müdürlüğü 
birlikte çalışır. Bu kuruluşların birlikte çalışmaları ile ilgiM esaslar, görev ve sorumlulukları, 
bağlı bulundukları bakanlıkların mütalaaları alınîmak suretiyle Toprak ve Tanım Reformu Müste
şarlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Sulama şebekesi tamiamlandıfetan sonra, şebeke içimde toprağı bulunanlara, 94 ve 96 ncı mad
delerde gösterilen esaslara göre -belirtilecek miktarda mlüımkün olduğu ölçüde topluca, eski arazi
si eşdeğerinde toprak veriflür. 

Verilen, eşdeğerdeki toprak bu kamunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarları geçtiği taSı-
dirde fazlası kamulaştırıhr, 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 8G9) 



— 354 — 

(Hükümetin teklifi) 

Proje alanındaki toprağın isletilmesi : 
MADDE 106. — Sulama proje alanı içindeki topraklar sulama şebeke kısımları tamamlanıp 

sulanmcaya kadar (sahiplerince işlenir veya işletilir. 

Devlet sulama şebekelerinde tarımsal yerleşim : 

MADDE 107. — Toprak ve Tanm Reformu bölgesi ilân edilen Devlet sulama alanlarından ge
rekli görülenlerde, Toprak ve Tanm Reformu örgütünce su ve araziden ifaydalanma şekline uygun 
tarımsal yerleşim düzeni plânlanır ve uygulanır. 

Toprağın işletilmesi esasları : 

MADDE 108. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak ilân edilen Devlet sulama şebe
keleri içinde uygulanacak tarım şekillerini, nöbetlemeye girecek bitkileri, ekilecek ve yetiştiri
lecek ürün türleri ile hayvan cins ve ırklarını yetkili kuruluşların araştırma sonuçlarına daya
nılarak Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığınca tavsiye edilir ve uygulama için gerekli 
teşvik tedbirleri alınır. 

Devlet sulama şebekesi alanı içinde toprağı bulunan çiftçilerden bu tavsiyelere uymayaınllatr bu 
kanunla öngörülen kredi ve benzeri teşvik yardımlanndan faydalanamazlar. 

ONUNCU BÖLtMVE 

KİRACILIK YE ORTAKÇILIK 

Kiracılık : 

MADDE 109. — Toprak sahibi ile kiracı arasında düzenlenen, kiracının toprağı işleyip seme
relerini almasını ve buna karşılık toprak sahibine önceden kararlaştınlan nakdî veya aynî veya 
hem nakdî hem aynî, belirli bir miktara kira olarak ödemesini önlgiören «özleşmeye dayanan işlet
me şekline kiracılık denir. 

Ortakçılık : 

MADDE 110. — Toprağın işlenmesi sonucu elde edilecek ürünün belirli bir oranda toprak sa
hibi ile toprağı işleyen arasürttla payJaşıllimasun^ öngören sözleşmeye idayanan işletme şekline or
takçılık denir. 

Ortakçılıkta toprak sahibinin işletmeydi denetim hakkı vardır. 

Kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi ': 

MADDE 111. — Kira sözleşmesi süresi dört yıldan az olamaz. Sözleşmede daha uzun bir sü
renin kabul edilmesi mümkündür. 

Yıllık kira bedelini (ödeme şekil ve zamanı, nakdî ödemelerde yetiştirilen anaürünün satışın
dan, aynî ödemelerde hasadından sonra Olmak üzere sözleşmede gösterilir. 

Yıllık kira bedelinin yansından fazlasının peşin olarak ödenmesi kiracıdan istenemez. 
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Verilen eşdeğerindeki toprağın ıbu kamunun 54 ncü maddesinde gösterilen miktardan as ol
ması halinide, yeter toprak bulunduğu takdirde bu toprak 54 noü maddede gösterilen, miktara 
tamamlanır. Aradald değer farkı için toprak sahipleri bu kanundaki esaslara göre borçlandırı
lır. 

Proje alanındaki toprağın isletilmesi : 

MADDE 107. — Sulama proje alanı içindeki topraklar sulama şebeke kısımları tamamlanıp 
sulanıncaya kadar sahiplerince işlenir veya istetilir. 

Devlet sulama şebekelerinde tarımsal yerleşim : 

MADDE 108. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilen Devlet sulama atalannıdan ge
rekli görülenlerde, Toprak ve Tanım Reformu örgütünce su ve araziden faydalanma şeMdne uy
gun tarımsal yerleşim düfceni plânlanır ve uygulanıl*. 

Toprağın işletilmesi esasları : 

MADDE 109. — Toprak ve Tarım Reformu! bölgesi olarak ilân «dilen Devlet sulama şebeke
leri iciinide uygulanacak tanım şekilleri, nöbetlemeye girecek bitkiler, ekilecek ve yet&tirileeek 
ürün türleri ile hayvan cins ve ırkları, yetkiH kurulıuşijarıra araştırma sonuçlarına dayanılarak Top
rak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca tavsiye edilir ve uygulama için gerekli teşvik tedbir
leri alınır. 

Devlet sulama şebekesi alana içinde toprağı bulunan çiftçilerden bu tavsiyelere uynmyanlkr bu 
kanunla öngörülen kredi ve benzeri teşvik yardı mlarından faydalanamazlar. 

ONUNCU BÖLÜM 

KİRACILIK VE ORTAKÇILIK 

Kiracılık : 

MADDE 110. — Toprak saihilbi ile kiracı arasında düzenlenen, kiracının toprağı işleyip seme
relerini almasını ve 'buna karşılık toprak sahibine önceden kararlaştırılan nakdî veya aynî veya 
hem nakdî hem aynî belirli bir maktan kira olarak ödemesini öngören sözleşmeye dayanan işlet
me şekline «kiracılık» denir. 

Ortakçılık : 

MADDE 111. — Toprağın işlenmesi sonucu elide edilecek ürünün belirli biır oranda .toprak sa
hibi ile toprağı işleyen arasımda paylaşılmasına öngören sözleşmeye dayanan işletme şekline «or
takçılık» denir. 

Ortakçılıkta toprak sahibinin işletmeyi denetim hakkı vardır. 

Kira süresi ve kira bedelinin ödenmesi : 

MADDE 112. — Kira sözleşmesi süresi dört) yıldan az olamaz. Sözleşmede daha uzun bir süre
nin kalbul edilmesi mümkündür. 

Yıllık kira bedellini ödeme şeküi ve zamanı, nakdî ödemelerde yetiştirilen anaürünün satışın 
dan, aynî ödemelerde hasadından sonra olmak üzere sözleşmede gösterilir. 

Yıllık kira bedelinin yansından fazlasınaaı peşin olarak ödenmesi kiracıdan istenemez. 
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Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının verilmesi : 

MADDE 112. — Ortakçılık süresi üç yıldır. Sözleşmede bir yıldan az olmamak üzere daha 
kısa bir sürenin kabul edilmesi mümkündür. 

Toprak sahibinin payı yetiştirilen her ürünün hasadından sonra verilir. 

Kira ve ortakçılık sözleşmelerinin düzenlenmesi : 

MADDE 113. — Kira ve ortakçılık sözleşmeleri, bu kanun hükümlerine ve Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelik ve tip sözleşme esaslarına uygun olarak yazılı 
şekilde düzenlenir. 

Yukardaki fıkra uyarınca düzenlenmemiş olan kira ve ortakçılık sözleşmeleri bu kanuna ve il
gili yönetmelik ile tip sözleşmelere göre yapılmış kabul edilir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kiracının kiraladığı toprak ile varsa kendi toprakları
nın toplamı, bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarı aşamaz. 

Kiracının veya ortakçının kiraya ya da ortakçıya vermesi : 

MADDE 114. — Kiracı veya ortakçı arazi sahibinin izni olmadıkça, kiraladığı veya kendisine 
ortağa verilen toprağı tamamen veya kısmen başkasına kiraya veya ortağa veremez. 

Verginin toprak sahibince ödenmesi : 

MADDE 11ü. — Toprak veya kiraya verilen yerlerdeki tesislerle ilgili Bina ve Arazi Vergi
lerinin kiracı veya ortakçı tarafından ödenmesini öngören açık veya kapalı 'her şart hükümsüz
dür. 

Toprak sahibinin isteyemiyeceği hususlar : 

MADDE 116. — Toprak sahibi : 
a) Kiracının, ortakçının veya bunların aileleri üyelerinin kendi işlerinde karşılıksız olarak 

çalışmasını, 
b) işletmeden elde edilen ürün payının kendisine veya kendi istediği şekilde satılmasını 

veya kendi tesislerinde işlenmesini, 
c) işletmeye, yahut kiracı veya ortakçı ailesine gerekli ihtiyaç maddelerinin kendisinden 

veya kendi göstereceği satış yerlerinden sağlanmasını, 
d) Yaptığı malî yardım karşılığının «İde edilecek üründen verilmesini, 

kiracılık veya ortakçılık sözleşmesine şart olarak koyamaz veya yapılmasını kiracı veya ortakçı
dan isteyemıez, 

Sözleşmenin süre bitiminden önce feshi ; 

MADDE 117. — Toprak sahibi, kira veya ortakçılık sözleşmesini : 
a) Kira bedelinin ödenmesinde veya ortaklık payının verilmesinde mücbir sebepler dışında 

bir gecikme olmuşsa ve arazi saihiibi tarafından verilen 30 günlük ek süre içinde de ödenmemişse, 
b) Kiracı veya ortakçı toprağın verimli şekilde işletilmesini tehlikeye sokmuş yahut kiracının 

veya ortakçının savsaması yüzünden toprağın kullanma kabiliyeti önemli derecede azalmışsa, 
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Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının verilmesi : 

MADDE 113. — Ortakçılık süresi dört yıldır. Sözleşmede bir yıMan az olmamak üzere daha 
kısa bir sürenin Ikabul edilmesi mıümıkündür. 

Toprak sahibinin payı yetiştirilen her ürünün hasadından sonra verilir. 

Kira ve ortakçılık sözleşmelerinin düzenlenmesi : 

MADDE 114. — Kira ve ortakçılık sözleşmeleri, ou kanun hükümlerine ve Toprak ve Tanım 
Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelik ve tip sözleşme esaslarına uygun olarak yazılı 
şekilde1 düzenlenir. 

Yukardaki fıkra uyarınca düzenlenmemiş olan kiracılık ve ortakçılık sözleşmelerini kiracı ve
ya ortakçı, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içinde toprak sahibine bildirmek 
kaydı ile ilk hasat mevsimi sonunda feshedebilir. Otuz günlük süre içinde kiracı veya ortakçı mu
kaveleyi feshedeceğini toprak sahibine bildirmediği takdirde mukavele, bu kanuna ve ilgili yö
netmelik ile tip sözleşme esaslarıma göre yapılmış sayılur. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kiracının kiraladığı toprak ile varsa kendi toprakları
nın toplamı, bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarı aşamaz. 

Kiracının veya ortakçının kiraya veya ortağa vermesi : 

.MADDE 115. — Kiracı veya ortakçı arazi sahibinin izni olmadıkça, kiraladığı veya kendisine 
ortağa verilen toprağı tamamen veya kısmen başkasına kiraya veya ortağa veremez. 

Verginin toprak sahibince ödenmesi : '• 

MADDE 116. — Toprak ile ortağa veya kiraya verilen yerlerdeki tesislerle ilgili bina ve ara
zi vergilerinin kiracı veya ortakçı tarafından ödenmesini öngören açık veya kapalı her şart hü
kümsüzdür, 

Toprak sahibinin iste yem cceği hususlar : 

MADDE 117. — Toprak sahibi ? 
a) Kiracının, ortakçının veya bunların aileleri üyelerinin kendi işlerinde karşılıksız olarak 

çalışmasını, i ' 
b) işletmeden elde edilen kiracı veya ortakçıya ait ürün yapının o üründen aynı olarak ken

disine veya kendi istediği şekilde ve istediği yere satılmasını veya kendi tesislerinde işletmesini, 
c) İşletmeye yahut kiracı veya ortakçı ailesine gerekli ihtiyaç maddelerimin kendisinden ve

ya kendi göstereceği satış yerlerimden sağlammasını, 
d) Borcun teminatı olarak gösterilen ürünlerin paraya çevrilmesi hakkı saklı kalmak kaydıy-

le, yaptığı malî yardım karşılığının elde edilecek üründen aynî olarak verilmesini, 
Kiracılık veya ortakçılık sözleşmesine şart olarak koyamaz veya yapılmasını kiracı veya or

takçıdan isteyemez. 

Sözleşmenin süre bitiminden önce feshi : , 

MADDE 118. — Toprak sahibi, kira veya ortakçılık sözleşmesini : 
a) Kira bedellinin ödenmesinde veya ortaklık payının verilmesinde müoblr sebepler dışında 

bir gecikme olmuşsa ve arazi sahibi tarafımdan verilen otuz günlük ek süre içimde de ödenımeımişse 
veya mücbir sebeplerle de olsa devamlı ödeme imkânsızlığı ortaya çıkmışsa, 
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e) Kiracı veya ortakçı, sahibinin muvafakati olmaksızın toprağın tamamını veya bir kısmını 
başkasına kiraya veya ortağa vermişjse, 

Süresi bitmeden feshedebilir. 

Feshi bildirme ve. sözleşmenin uzaması : 
MADDE 118. — Kira veya ortakçılık sözleşmesinin 117 nci madesinin (b) ve (c) Ibendinde ya

zılı sebeplerle feshini istiyen toprak saJhübi ilkibalıar veya sonbahar mevsimleri için en az dört ay 
önce, yazılı olarak fesini bildirmek zorundadır. 

Taraflardan foeılbiri süresinin bitmesinden en az altı ay önce sözleşmenin feshini diğer tarafa 
bildirmekle yükümlüdür. Toprak sahibi veya kiracı ya da ortakçı feshi bildirmediği takdirde, 
sözleşme bir yıl süre ile aynı şartlarla uzamış sayılır. 

Kiracının veya ortakçınnıölümü : 

MADDE 119. — Sözleşme süresi içinde kiracı veya ortakçının ölümü ihalinde, sözleşme, işletme
de kendisi ile 'birlikte çalışan eşinin veya reşit çocuklarının üç ay içinde istemleri üzerine aynı 
şartlarla devam eder. 

Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü : 

HADDE 120. — Sözleşme süresi içinde toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü ihalinde 
kira veya ortakçılık sözleşmesi, süresinin bitimine kadar aynı şartlarla devam eder. 

Ancak toprağın yeni saihübi toprağı kendisi işletmek istiyorsa sözleşmeyi ilkbahar veya son-
îbaJhar mevsimleri için mal edinme tarihinden itibaren bir ay içinde bildirmek şartiyle feshedebilir. 

• Kira bedeli ve ortaklık payı : 

MADDE 121. — Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde veya dışında, yıllık kira bedeli, top
rak ile varsa üzerindeki *yapı veya tesislerin îbeyan edilen vergi değerinin % 10 unu geçemez. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde veya dışında 'toprak sahibine verilecek ortaklık payı, 
yıllık üretimden elde edilecek ürünün % 50 sini geçmemek üzere, taraflar arasında serbestçe sap
tanır. 

Kiracı veya ortakçının tazminat istemi: 

MADDE 122. — Kiracı veya ortakçı, sözleşmeye göre yahut toprak sahibinin yazılı muvafakati 
ile yaptığı, bina ve tesisler ve aldığı ıslah tedbirleri için tazminat ödenmesini istiyebilir. 

Tazminatın hesaplanmasında, birinci fıkra gereğince yapılmış olan bina ve tesisler ile alınmış olan 
ıslah tedbirlerinin maliyet bedellerinden, her mahsûl yılı için % 10 düşülür. 

öncelikle satmalma hakkı : 

MADDE 123. — Toprak sahibi, kira veya ortakçılık sözleşmesi süresi içinde toprağını satarsa, 
kiracının yahut ortakçının işlediği toprak üzerinde öncelikle satmalma hakkı vardır. Kiracı veya 
ortakçı satımı duyduğu tarihten itibaren bir ay içinde bu hakkı kullanabilir. 

Millet Meclisi (8. Sayısı : 869) 



— m -
(81 Numaralı Geçici Komisyonun değişt irişi) 

7b) Kiracş veya ortakçı toprağın verimli şekilde isletilmesini tehlikeye sokmuş yahuJt kiracı
nın veya ortakçının savsaması yüzünden toprağın kulilanıma kabiliyeti önemli derecede azalmışsa, 

c) Kiracı veya ortakçı, sahibimin muvafakati olmaksızım toprağım tamamını veya bir kusanını 
başkasına kiraya veya ortağa vertarişse süresi bitmeden feshedebilir. Ancak, infaz ilk hasat dö
nemi sonunda icra edilir. 

Feshi bildirme re sözleşmenin uzaması : 

MADDE 119. — Taraflardan her biri suresinin bitmesinden en az altı ay önce sözleşmenin 
feshini diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Toprak sahibi veya kiracı veya ortakçı feshi bil
dirmediği ıtalMirde sözleşme diki yıl süre ile aynı şartlarla uzamış sayılaır. 

Kiracının veya ortakçının ölümü : 

MADDE 120. — Sözleşme süresi içinde kiracı veya ortakçının ölümü halinde »özleşme, işletme
de kendisi ile bircilikte çalışan eşinin veya reşit çocuklarının üç ay içinde istemleri üzerine aym 
şartlarla devam eder. 

Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü : 

MADDE 121. — Sözleşme süresi içinde toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü halimde 
kira veya ortakçılık sözleşmesi, süresinin bitimine kadar aynı şartlarla devam eder. 

Ancak, toprağın yeni sahibi toprağı kendisi işletmek istiyorsa ahım tarihinden itibaren altı ay 
içinde bildirmek şarttıyle söz-lesmıeyi feshedebilir. Ancak, infaz ilk hasat dönemi sonunda icra 
edilir. 

Ortaklık payı : 

MADDE 122. — Toprak sahibine verilecek ortaklık payı, yıılhik üretimden elde edilecek ürü
nün yüzde ellisini geçmemek üzere, taraflar arasında serbestçe saptanır. 

Öncelikle satınahna hakkı : 

MADDE 123. — Toprak sahibi, kiraya veya or'tağa verdiği toprağı kiracılık veya ortakçılık 
sözleşmesi sona ermeden satmak istediği takdirde bumu kiracı veya ortakçıya bildirmekle yüküm
lüdür. Kiracı veya ortakçının işlediği toprağı öncelikle satmalına hakkı vardır ve bu hakkını ıt
tıla tarihinden itibaren bir ay içimde kullanabilir. 
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öncelikle satmalma hakkından yararlanabilmesi için kiracı veya ortakçının, bu hakkı kullanma
sından sonra sahibolacağı toprakların toplamının bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktar
ları geçmemesi şarttır. 

öncelikle satmalma hakkı kira veya ortakçılık sözleşmesinin bitiminde ve her halde toprağın alı
cı adına tapuya tescili tasrihimden (haşlamak birt yıl geçmekle düşer. 

Kiracı veya ortakçının öncelikle satmalma hakkı, Medeni Kanuna dayanan kanuni şuf'a hak
kından sonra, sözleşmeden doğan şuf'a hakkından önce gelir. 

Süre biliminden önce fesih : 

MADDE 124. — Kiracı veya ortakçı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
engelleyen önemli sebeplerim varlığı halMmıde üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartiyle sözleşmeyi 
süresi bitmeden feshedebilir. 

Toprak sahibinin yükümlülükleri : 

MADDE 125. — Toprak sahibi, kiracının veya ortakçının toprak üzerindeki tarımsal üretimle 
ilgili çalışmalarını önleyici veya zorlaştırıcı ya da sözleşme süresince kiracıyı veya ortakçıyı söz
leşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde bulunamaz. 

Uyuşmazlıkların çözülmesi: 

MADDE 126. — Bu kanunun kiracılık ve ortakçılığa ilişkin hükümlerinin uygulanması ile ilgili 
uyuşmazlıklar, toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulamasından çıkan uyuşmaz
lıklara bakan mahkemelerde ve reform bölgesi dışında ise görevli mahkemelerde çözülür. 

Uyuşmazlıkların çözülmesinde sözlü yargılama usulü uygulanır. Mahkeme uyuşmazlık konusun
daki kararını başvurma tarihinden itibaren üç ay içinde verir. Değeri 5 000 liraya kadar olan 
uyuşmazlıklarda mahkemenin kararı kesindir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kiracılık ve ortakçılıkla işletme yasağı : 

MADDE 127. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kiracılık veya ortakçılık yoluyle toprak 
işletilemez. 

Bu yerlerde kiracılık veya ortakçılık suretiyle işletildiği tespit edilen topraklar kamulaştırılır. 
Ancak tamamen veya kısmen kamulaştırmaya tabi toprak, kamulaştırma işlemleri tamamlanın

caya kadar kiracılık veya ortakçılıkla işletilebilir. 
128 nci madde hükmü saklıdır. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kira sözleşmesinin yapılabileceği haller : 

MADDE 128. — Toprak ve tarım reformu uygulaması ile ilgili kamulaştırma işlemleri tamamla
nan bölgelerde : 

a) Askerlik, tutukluluk, hükümlülük, uzun süren hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak dola-
yısıyle toprağım doğrudan doğruya işletemiyenler bu durumları devam ettiği sürece, 
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Satışta, toprak sahibi toprağınım kirada veya ortakçıda bulunup bulunmadığını tapu dairesinle 
beyana mecburdur. Tapu dairesi, arazinin kirada veya ortakçıda bulunduğunun beyan edilmesi 
halinde satışın yapıldığını kiracı veya ortakçıya; bildirmekle yükümlüdür. 

Kiracı veya ortakçı toprak sahibimin üçüncü şahsa satmak istediği toprağın, tamamını satınal-
mak zorundadır. Ancak, toprağım bulunduğu yer Toprak ve Tanım Reformu bölgesi ilân edildiğin
de, kiracı veya ortakçımın bu hakkını kullanmak suretiyle sahibolaoağı arazinin, bu kanunun 28 
nci maddesinde yazılı miktarları aşan kısmı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaş-
tırılıır. 

öncelikle satmalına hakkı, kiracılık veya ortakçılık sözleşmesinin bitimimde ve herhalde topra
ğın alıcı adına tapuya tescili tarihimden başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Kiracı veya ortakçının öncelikle satmalıma hakkı, Medenî Kanuna dayamam kanunî şufa hak
kından sonra, sözleşmeden doğan şufa hakkından önce gelir. 

Süre bitiminden önce fesih : 

MADDE 124. — Kiracı veya ortakçı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimin yerine getirilmesim-
engelleyen mücbir sebeplerin varlığı halimde üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyle sözleş
meyi süresi bitmeden feshedebilir. 

Topah sahibinin yükümlülükleri : 

MADDE 125. — Toprak sahibi, kiracımın veya ortakçımın toprak üzerimdeki tanımsal üretim
le ilgili çalışmalannı önleyici veya zorlaştırıcı veya sözleşme süresince kiracıyı veya ortakçıyı 
sözleşmeyi feshe zorlayıcı fiillerde bulunamaz. 

Uyuşmazlıkların çözülmesi : 

MADDE 126. — Bu kanunum kiracılık ve ortakçılığa ilişkim hükümlerimin uygulamaması ile 
ilgili uyuşmazlıklar, Toprak ve Taran Reformu bölgelerinde bu kamumun uygulanmasından çı
kan uyuşmazlıklara bakan mahkemelerde ve reform bölgesi dışında ise görevli mahkemelerde çö
zülür. 

Uyuşmazlıkların çözülmesimde sözlü yargılama usulü uygulanır. Mahkeme, uyuşmazlık konu
sundaki karanın başvurma tarihinden itibaren üç ay içinde verir. Değeri beş/bim liraya kadar olan 
uyuşmazlıklarda mahkememin karan kesimdir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kiracılık veya ortakçılıkla işletme yasağı : 

MADDE 127. — Tasannın 127 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kira sözleşmesinin yapılabileceği haller : 

MADDE 128. — Toprak ve Tanm Reformu] uygulaması ile ilgili kamulaştırma işlemleri ta
mamlaman bölgelerde : 

a) Askerlik, tutukluluk, hükümlülük, uzum sürem hastalık veya sakatlık, öğrenim yapmak do
layısıyla toprağımı doğrudan doğruya işletemeyenler bu durumılan devam ettiği sürece, 
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b) Velayet veya vesayet altındaki küçükler rüştlerini kazanmcaya kadar, 
c) Çalışamıyacak kadar yaslı olanlar sürekli olarak, 
d) Dul kadınlar, evli olmıyan kız çocukları medenî durumlarında bir değişiklik olmadığı ve 

topraklarını bizzat işletemedikleri sürece, 
e) Başkaca lıafldı (bir özürü olanlar bu Özürleri devam ettiği sümse, 
Topraklarını kiraya veıtmlek suretiyle igletlelbiHraıer. 
Ancak, kiracılık yolukla toprağın î leîtâleibilmeiai için yııikardaki (bentlerde ya&lı durumları 

tevsik eden belgelerin toprak reformu örgütünce (kabul edilmesi şarttır. 
ffikinci fılkrajda yıaMı IbeOigteleri vermeyıe v© onaylamaya yeltMl (makamlarla, belcelerin verilmesi-

ne ait diğer esaslar Topralk ve Taran Reformu M/i^şariığınea çıfkanlacak bir yömetirndSJkte 'gös
terilir. 

Yutadakli hallerde kira »Mesanesi öüreisî dört yıldan tasa olabilir. 

Kiracılık ve ortakçılıkla işletmenin denetimi : 

MADDE 129. — Kiracılık ve ortakçılıkla işletilen arazide, nıalsabibi ile kiracı ve ortakçıların, 
bu İkan/una ve sözleme hükümlerimle uyup (uymadıkları Tarım Bakanlığı Teşkilatı tarafından de
netlenir. 

Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortakçılık sözleşmelerinin sona ermesi : 

MADDE 130. — Topralk ve ttarım reformu kanonuna müsteniden kıanıuilaşltırılımjasıına ikarar 
verilen arala ile ilgili kira veya ortakçılık söıaleşmleleiri, kamulaştırma (kararının verilmesini ita-
kilbeîden hasat mevsiminin nihayetinde otomatik olarak ısonıa erer. 

Söz konusu arazi kiracı veya ortakçı tarafından kendiliğinden tahliye ©dilmediği takdirde, 
Topralk ve Tanım Reformu Bölge Bafkanhğıinın müracaatı üzerime, o mahaldeM icra dairesi ara
ziyi tahliye ederek Toprak ve Tarım Reformu Başjkanîlığııaa teslim elder. 

ONBiRtNCl BÖLÜM 

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR 

Tanım 
MADDE 131. — Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken : 
a) Hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri 

bu amaçla kullanılagelen araziye mera, 
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b) Velayet veya vesayet altındaki küçükler rüştlerini kazanıncaya kadar, 
e) 'Çalışamayacak kadar yaşlı olanlar sürekli olarak, 
id) 'Dul kadınlar, evli olmayan kız çocuklan, medenî durumlarında bir değişiklik olmadığı ve 

topraklarını bizzat işletemedikleri: sürece, 
e) Başkaca haklı bir özürü olanlar bu özürleri devam ettiği sürece, 
f)) Meslek, sanat ve görevlerinin icabı olarak ikametgâhlannın başka ilde bulunması nedeniy

le sahibi olduklan toprağı doğrudan doğruya işlemeyen veya işletemeyenler Türküye'deki toplam 
arazileri bu kanunun 54 ncü maddesinde gösterilen miktarların yansını geçmemek kaydı ile, 

g) Çalışmak üzere yurt dışına giden ve Türkiye'delki toplam arazileri bu kanunun 54 ncü 
maddesinide gösterilen miktarlan geçmeyen işçiler, çalışmak için Türkiye'den ilk ayrılldıklan ta
rihten başlamak üzere, gittikleri ülkede çalıştıkları sürece en çok beş yıl, sahibi olduMan toprak
lan kiraya verebilirler. Halen yurt dışında çalışan işçiler için beş yıllık süre bu kanunun neşri 
tarihinden başlar. 

h) Arazi sahibi bulunan Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeleri Türkiye'deki toplam arazileri 
bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen miktarlan geçmemek üzere, görev süreleri sonuna 
kaidar topraklannı kiraya vermek suretijyle işletebilirler. 

Ancak, kiracılık yoluyle toprağın işletilebilmesi için yufcardaki ıbentlerde yazılı durumlan 
tevsik eden belgelerin Toprak ve Tarım Reformu örgütünce kabul edUmesî şarttır. 

İkinci fıkraida yazılı belgeleri vermeye ve onaylamaya yetkfld makamlarla, belgelerin veril
mesine ait diğer esaslar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca çıkartacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

Yukardaki halönde kira sözleşmesi süresi dört yıldan kısa olabilir. 

Kiracılık ve ortakçılıkla işletmenin denetimi : 

MADDE 129. — Kiracılık ve örtıakçılakila işletilen arazide, mal sahibi ile kiracı ve ortakçıların, 
bu kanuna ve sözleşme hükümlerine uyup uymıadıkliam, toprak ve tarım reformu bölgelerinde 
Toprak ve Tanm Reformu örgütü ve ıtoprak ve ıtaınm reformu bölgeleri dışında Tanm Bakanlığı 
örgütünce denetlenir. 

Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortakçılık sözleşmelerinin sona ermesi : 

MADDE 130. — Toprak ve Tanm Reformu Kanununa müsteniden kaJmulaştınlmasına karar 
verilen arazi ile Igili kira veya ortakçılık sözleşmeleri:, kamulaştırma kararının verilmesini ta
kip eden hasat mıevsiminin nihayetinde kendiliğinden sona erer. 

!Söz konusu arazi, küracı veya ortakçı tarafından kendiüğinlden tahliye «dilmediği takdirde, 
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının müracaatı üzerine, o mahaldeki icra dairesi 
araziyi tahliye ederek Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığına teslim elder. 

Bu kanunun 23 ncü maddesinin (c) (bendi gereğince Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 
tarafından kanaya veriden arazilerden dağıtılmasına karar verilenler, dağıtım kararım takip 
eden hasat mevsimi sonunda bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre tahliye edilir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLAR 

Tanım : 
MADDE 131. — Biir vejya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken: 
a) Hayvanlarını otlatmalan ve otundan yararlanmalan içjih tahsis edilen veya öteden beri! 

bu amaçla kuilanılagelen araziye «mera», 
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b) Hayvanlariyle birlikte yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları ve otundan 
yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen araziye yaylak, 

c) Hayvanlarını kış mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen 
veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen araziye kışlak, denir. 

Umumun yararlandığı çayır ve otlaklar mera sayılır. 

Mera, yaylak ve kışlakların hukukî durumu : 

MADDE 132. — Mera, yaylak ve kışlaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaati 
umuma ait yerlerdendir. 

Mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma bu kanun hükümlerine tabidir. 
Bu kanunun uygulanma sırası gelmemiş olan yerlerde; 5618 sayılı Kanunun ek 3, 4 ve 5 nci 

maddeleri gereğince yapılan tahsislere veya teessüs etmiş teamüllere göre; köy ve belde halkı 
mera, kışlak ve yaylaklardan münferiden veya müştereken eskisi gibi istifadeye devam ederler. 

Tahsis şekli ve yararlanılma olanağı ile mera, yaylak veya kışlak niteliğinde olan arazi üze
rinde kazandırıcı zamaniaşımı yoluyla mülkiyet ve diğer aynî haklar edinilemez. 

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 olarak terkedilen yerlerle, bir tahsis kararı uyarın

ca aynı amaçla köy veya belde halkına bırakılan yerler, 
b) Bu kanuna göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen araziden, mera, 

yaylak ve kışlak olarak yararlanılabilecek yerler, 
Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilir. 
c) Mera, yaylak ve kışlak niteliğinde olup, tapu kaydı ile özel tasarruf altında bulunan ara

zi, ihtiyaç halinde ve tahsis amacı ile kamulaşt irilir, 

Tespit ve tahsis : 

MADDE 134. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde mera, yaylak ve kışlakların tespit ve 
tahsis Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca yapılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgesi dışında mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi zo
runlu görülen köyler veya beldelerde mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi işleri Köy işleri 
Bakanlığınca yürütülür. Ancak bu yerlerin daha sonra toprak ve tarım reformu bölgesi olarak 
belirtilmesi halinde, mera, yaylak ve kışMsüaınn tespit ve tahsisi yeniden düzenlenebilir. 

Orman tahdidi yapılmamış ormanlık bölgelerde mera tespiti işleri Köy işleri ve Orman Bakanlı
ğınca müştereken yapılır. 
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b) Hayvanlarıyla birlkte yaz tmıevısümdaıü geçirmelıeri ve hayvanlarını o^tmıallan ve otundan 
yaraıttanmaJlajn için tahsis edâlen veya öteden benli bu amaçla MtonıIageOen araaiŞye «yaylak», 

c) Hayvanlarını kış mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları iç m tahsis edilen 
veya öteden beri 'bu almaçla kuüanüageleaı araziye «kışlak» 

idenîr. 
Umuma ait çayır ve otlakların kullanılmasında ve yararlanılmasında da meralarla ilişkin hü

kümler uygulanır. 

Mera, yaylak ve kışlakların hukukî durumu : 

MADDE 132. — Mera, yaylak ve (kışlaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaati 
umuma ait yerlerdendir. 

Mera, yaylak ve kışlaklardan, yaraaflanımıa bu kanun hükümlerine tabiidir. 
Bu kanunun uygulanmasına başlanmamış oku yerlerde 6518 sayılı Kanunun ek 3, 4 ve 5 nci 

maddeleri gereğiünce veya il, ilçe idare heyetlerince yapılmış olan tahsdlslere veya teessüs etmiş 
teamüllere göre, köy ve (belde halikı mera, yaylak ve kışlaklardan münfetriildeaı veya müştereken 
eskisi gtibd istifadeye devam «derler. 

Tahsis şekli veya yamrlamtaıa olanağı ile mera, yaylak veya kuşlak niteliğinde olan arazi 
üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülkiyet ve diğer aynî haklar edMlemez. 

Mera, yaylak ve kı§lak olarak tahsis edilecek yerler : 

MADDE 133. — Köyler veya beldeler halkına tespit edilecek ihtiyaca göre: 
a) Eskiden beri mera, yaylak ve kışlak olarak terk edüen yerlerle bir tahsis kararı uyarın

ca aynı amaçla köy veya belde haiükuıa bırakılan yerler, 
b) Bu kanuna göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen araziden mera, 

yaylak ve kışlak olarak yaraırlanılaibileoek yerler, 
mera, yaylak ve kışlak olanak tahsis edilir, 
c) Köy, köyler veîya beldeler tüzel k%ilMeriadına tapulu dan mera, yaylalk ve kışlaklar ka-

mulaştıniabDÜür. 

Tespit ve tahsisi yapacak kuruluşlar : 

MADDE 134. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde mera, yaylak ve üoşlaMarm tespit ve 
tahsisli, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının görevleaıdireceğiî, Toprak ve İskân işleri Ge
nel MüdiMügüne hağüı Toprak (komisyonları marifetiyle Toprak ve Tanm Reformu Bölge Baş
kanlığınca yapılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında mera yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi ze-
runlu görüleri köyler veya beldelerde mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi işleri Köy İşleri 
Bakanhğmca yürütülür. Ancak bu yerlerin daha sonra toprak ve tanm reformu bölgesi olarak be
lirtilmesi halinde, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi yeniden düzenlenebilir. 

Toprak ve tanm reformu bölgeleri içindeki orman tahdidi yapılmamış ormanlık böl» 
gelerde mera, yaylak ve kışlaMamn tespiti, birinci fıkra hükümlerine göre Toprak ve 
Tanm Reformu Müsteşarlığı ve Orman Bakanhğmca; toprak ve tanm reformu bölge 
leri dışındaki orman tahdidi yapılmamış ormanlık bölgelerde mera, yaylak ve kışlakların 
tespiti ilse Köy İşleri ve Orman Bakanlığınca müştereken yapılır. 

Ormanlık bölgelerde yapılacak tespit ve tahsislerde, tespit ve tahsisi yapacak komisyon bir or
man yüksek mühendisi veya teknisyeninin üye olarak katılması zorunludur. 
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Tespit ve tahsis komisyonları : 
MADDE 135. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde mera yaylak ve kışlakların tespit ve 

taksisi Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca görevlendirilecek Toprak ve iskân işleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı toprak komisyonlarınca yapılır. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi Köy 
işleıri ÎBaikanliığınca gerçeklieşttairiljijr. 

Ormanlık yerlerde yapılacak tespit ve tahsislerde komisyona bir orman yüksek mühendisi veya 
teknisyeninin üye olarak katılması gereklidir. 

Başlama ilân ve tebliği : 
t 

MADDE 136. — Mera, yaylak ve kışlak tespit ve tahsisi ile görevli komisyon; belirtilecek 
mera, yaylak ve kışlağı, tespit ve.tahsisle ilgili köy veya belediyeleri, inceleme gün ve yerini, 
inceleme gününden en az 15 g\m önce bu köy ve belediyelerle bağlı oldukları ilçelerde alışılmış 
araçlarla ve varsa ayrıca il gazetesinde ilân eder. Durum, ilgili köylerin muhtarlarına ve belediye
lerin başkanlarına da tebliğ edilir. 

Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler : 

MADDE 137. — ilgili köylerin muhtarları veya belediyelerin başkanları 136 ncı maddeye göre 
yapılan tebliğden itibaren 30 gün içinde mera, yaylak ve kışlakların tamamen veya kısmen kendi 
köylerine veya beldelerine aidolduğunu ispata yarayan bütün bilgileri ve belgeleri komisyona 
vermek zorundadırlar. Muhtarlar veya belediye başkanları köylerinde veya beldelerindeki ailele
rin sayısını ve bunların hayvanlarının cins ve miktarını da aynı süre içinde yazılı olarak komisyona 
bildirirler. 

Komisyon; mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespiti bakımından gerekli bilgi ve kayıt sünele
rini tapu sicil muhafızlığı veya memurluğundan ve ilgili diğer dairelerden sağlar. 

Gösterilen belgeleri ve verilen bilgileri kapsayan bir tutanak komisyonca düzenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlak ihtiyacının tespiti : 

MADDE 138. -— Komisyon, bölgenin ekonomik durumunu, ilklim özelliklerini, toprak iişletillıme 
esaslarını, kullanma şekillerini ve kullanma kabiliyet sınıflarını göz önünde tutarak mevcut fveya 
yeniden mera, yaylak ve kışlak olabilecek alanları sulama ve ıgeçit yerlerini tahdit ve tespit eder, 
yoksa gerekli haritalarını yapar veya yaptırır. 

Diğer taraftan, ilgili köy veya fbelde Ihalkı, bu alanların karakter ve iotlatma gücü, gelecekteki 
bitkisel ve hayvansal gelişme ve otlatılacak hayvan cins ve miktarı dikkate alınarak o köy veya 
beldelerin münferiden Iveya müştereken yararlanacağı mera, yaylak ve kışlak ihtiyacı tâyin edi
lir ve (birim hayvan esası üzerinden o yerlerdeki çiftçi ailelerinin otlatma Ihakkı bulunur. İhtiyaç
tan fazla çıkan mera, yaylak ve kışlağın bilimsel yönden işlenmeye elverişli olan tfazla kısmı be
lirtilerek Hazine adına tescil edilir. Fazla kısım işlenmeye elverişli değilse ihtiyaç içinde bulunan 
en yakın köy, köyler ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçları için bu kanun hükümlerine 
göre tahsis edilebilir. 

Komisyon tahsis kararma esas olmak üzere yukarıda belirtilen hulsusian kapisayatn bir riapor 
düzenler. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edilen yerlerin bu kanunda gösterildiği üzere sınırlanma
sına esas olmak üzere, köy muhtarı veya belediye başkanı da hazır bulunduğu halde arazide $mın 
göstermeye yarıyacak işaretlerin konması komisyonca sağlanır. 
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İdarî makam ve idarî yargı mercilerindeki dosyaların devri : 

MADDE 135. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinin ilânını müteakip bir ay içinde tespit ve 
tahsis işleriyle görevli idarî makamların elindeki dosyalar ile idarî yargı mercilerindeki mera, yay
lak 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 devredilen dosyaları otuz gün içinde karara bağlarlar. 

Başlama İlân ve tebliği : 
MADDE 136. — Mera, yaylak ve kışlakları tespit ve tahsis ile görevli komisyon, tespit ve tahsis 

edilecek mera, yaylak ve kışlakları, bunların ilgili olduğu köy veya belediyeleri, inceleme gün ve 
yerini, inceleme gününden en az otuz gün önce bu köy veya belediyelerle bağlı oldukları ilçelerde 
alışılmış araçlarla ve varsa ayrıca il gazetesinde ilân eder. Durum, ilgili köylerin muhtarlarına 
ve belediyelerin başkanlarına da tebliğ edilir. 

Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler : 

MADDE 137. — ilgili köylerin muhtarları veya belediyelerin başkanlan 136 ncı maddeye göre 
yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde mera, yaylak ve kışlakların tamamen veya kısmen kendi 
köylerine veya beldelerine aidolduğunu ispata yarayan bütün bilgileri ve belgeleri komisyona ver
mek zorundadırlar. Muhtarlar veya belediye başkanlan, köylerinde veya beldelerindeki aalelerin 
sayısını ve bunlann hayvanlarının cins ve miktarını da aynı süre içinde yazılı olarak komisyona 
bildirirler. 

Komisyon, mera, yaylak ve kışlak alanlannın tespiti bakımından gerekli bilgi ve kayıt suret
lerini tapu dairesinden ve ilgili diğer dairelerden sağlar. 

Gösterilen belgeleri ve verilen bilgileri kapsayan bir tutanak komisyonca düzenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla bunlara ait ihtiyacın tespiti : 

MADDE 138. — Komisyon, bölgenin ekonomik durumunu, iklim özelliklerini, toprak işletme 
esaslannı, kullanma şekillerini ve kullanma kabiliyet sınıflarını gözönünde tutarak mevcut veya 
yeniden mera, yaylak ve kışlak olabilecek alanlan sulama ve geçit yerlerini tahdit ve tespit eder, 
yoksa gerekli haritalannı yapar veya yaptınr. 

ilgili köy veya belde halkı, bu alanların karakter ve otlatma gücü, gelecekteki bitkisel ve hay
vansal gelişme ve otlatılacak hayvan cins ve miktan dikkate alınarak o köy veya beldelerin mün
feriden veya müştereken yararlanacağı mera, yaylak ve kışlak ihtiyacı tayin edilir ve bir büyük baş 
hayvan birimi için tespit edilecek otlatma gücü esası üzerinden o yerlerdeki çiftcji ailelerinin ot
latma hakkı bulunur, ihtiyaçtan fazla çıkan mera, yaylak ve kışlak ihtiyaç içinde bulunan en yakın 
köy, köyler ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlan için bu kanun hükümlerine göre tahsis 
edilebilir. 

Komiisyon tahsis karanna esas olmak üzere yukanda belirtilen hususları kapsayan bir rapor 
düzenler. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edilen yerlerin bu kanunda gösterildiği üzere sınırlanmasına 
esas olmak üzere, köy muhtarı veya belediye başkanı da hazır bulunduğu halde arazide sının gös
termeye yarayacak işaretlerin konması komisyonca sağlanır. 

Mera, yaylak ve kışlak alanlannın tespiti, kendilerine mera, yaylak ve kışlak tahsis edilecek köy 
veya belde halkının ihtiyaçlannın ve otlatma haklarının tayini, hayvanlann hangi mevsim ve aylar-
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Mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespiti, kendilerine ımera, yaylak ve kışlak tahsis edilecek 
köy veya 'belde Ihalkının ihtiyaçlarının ve otlatma haklarının tayini, buralarda otlatılabilecek hay
vanların hangi mevsim ve aylarda nasıl ve ne biçimde mera, yaylak ve kışlaklarda otlatılabilecek-
leri ve benzeri hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

Tahsis kararı : 

MADDE 139. — Komisyon alacağı kararla, 138 nci ımaJdde gereğince mera, yaylak ve kışlak ve 
bunlara ilişkin ısulama ve geçit yeri olarak tespit edilen alanları, ilgili köy ve beldeler halkının 
veya Toprak ve Tarım Reformu uygulaması gereğince yerleşime tabi tutulmuş olanların veya 
mera, yaylak ve kışlaklardan Ibu amaca göre yapılmış tahsis veya öteden beri devam edegelen 
kullanma şekline dayanarak yararlanma hakları ibulunan çiftçi ailelerinin ortak yararlanmaları
na tahsis eder. Kararda tahsis edilen yerin inera, yaylak ve kışlak ve bunlara ilişkin sulama ve 
geçit yeri olarak tahsis (amacı, otlatma gücü ve bu güce göre aile başkanlarının yönetmelikte 
gösterilecek hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatabilecekleri Ihayvan cins ve miktarı 
belirtilir. 

Komisyonun tespit ettiği sınırlar, tahsis kararının kesinleşmesinden sonra, itiraz halinde ancak 
görevli mahkemelerin kesin hükümlerine göre değiştirilebilir. 

Tebliğ ve kütüğe kayıt : 

MADDE 140. — Tahsis kararı, komisyonca ilgili köy muhtarlarına veya belediye başkanlarına 
tebliğ olunur. Ayrıca birer örneği mera, yaylak ve kışlak kütüğüne kaydedilmek ve saklanılmak 
üzere tapu sicil muhafızlığına veya memurluğuna ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönde
rilir. 

Tahsis kararına karşı ilgili köy veya belediyelerin toprak ve tarım reformu bölgesinde bu ka
nunun uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklara bakan mahkemede, toprak ve tarım reformu böl
gesi dışında görevli adliye mahkemesinde, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açma 
hakkı vardır. 

l'ahsis amacı ve değiştirilmesi : 

MADDE 141. — Tahsis amacı değiştirilmedikçe nıer'a, yaylak ve kışlaktan bu kanunda göste
rilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak; mer'a, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen arazi
lerden : 

a) (Kendisine taJhsis yapılmış olan köy veya belde halkının ihtiyacından fazla geldiği veya o 
bölgedeki ekonomik ve sosyal değişmeler dolayı siyle kısmen veya tamamen ihtiyaç kalmadığı an
laşılanlardan işlenmeye elverişli olan, 

b) İmar kanunu hükümlerine göre köy veya belediyelerin imar ve yol istikamet plânlan ya
pılırken imar sınırı içine alınması zorunlu olan, 

c) Diğer kanunlar dolayısiyle yeni bir yerleşim sahası içine alınması gerekli bulunan, 
d) Toprak muhafazası, tabiat parkı kurulması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların dü

zenlenmesinde kamu yararı olan, 
Yerlerde, taJhsis amacının değiştirilmesi toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Ta

rım Reformu Müsteşarlığının, reform bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığının tasvibi ile olur. 
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da nasıl ve ne biçimde mera, yaylak ve kışlaklarda otlanabilecekleri ve benzeri hususlar, ilgili ba
kanlıkların mütalâaları alınarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelik
te belirtilir. 

Tahsis kararı : 

MADDE 139. — Komisyon alacağı kararla, 138 nci madde gereğince mera, yaylak ve kışlak 
ve bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri olarak tespit edilen alanları, ilgiîü köy ve beldeler halkının 
veya toprak ve tarım reformu uygulaması gereğince yerleşime tabi tutulmuş olanların veya mera, 
yaylak ve kışlaklardan bu amaca göre yapılmış tahsis veya öteden beri devam edegelen kullanma 
şekline dayanarak yararlanma hakları bulunan çiftçi ailelerinin ortak yararlanmalarına tahsis 
eder. Kararda tahsis edilen yerin mera, yaylak ve kışlak ve bunlara ilişkin sulama ve geçit yeri 
olarak tahsis amacı, otlatma gücü ve bu güce göre aile başkanlarının yönetmelikte gösterilecek 
büyük baş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatabilecekleri hayvan cins ve miktarı belir
tilir. 

Komisyonun tespit ettiği sınırlar, tahsis kararının kesinleşmesinden sonra, itiraz halinde ancak 
görevli mahkemelerin kesin hükümlerine göre değiştirilebilir. 

Tebliğ ve kütüğe kayvt: 

MADDE 140. — Tahsis kararı, komisyonca ilgili köy muhtarlarına veya belediye başkanlarına 
tebliğ olunur. Ayrıca birer örneği mera, yaylak ve kışlak kütüğüne kaydedilmek ve saklanılmak 
üzere tapu dairesine ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Tahsis kararına karşı ilgili köy veya belediyelerin toprak ve tarım reformu bölgesinde bu ka
nunun uygulanmasından çukan uyuşmazlıklara ba^an mahkemede, toprak ve tarım reformu bölgesi 
dışında görevli adliye mahkemesinde, kararın tebliğinden itibaren altmış g\m içinde dava açma 
hakla vardır. 

Tahsis amacı ve değiştirilmesi: 
MADDE 141. — Tahsis amacı değiştirilmedikle mera, yaylak ve kışların bu kanunda gösteri

lenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen araziler
den : 

a) Kendisine tahsis yapılmış olan köy veya bolde halkının ihtiyacından fazla geldiği veya o 
bölgedeki ekonomik ve sosyal değişmeler dolayısiyle kısmen veya tamamen ihtiyaç kalmadığı an
laşılanlardan işlenmeye elverişli olan, 

b) imar Kanunu hükümlerine göre köy veya belediyelerin imar ve yol istikamet plânları ya
pılırken imar sınırı içine alınması zorunlu olan, 

c) Diğer kanunlar dolayısiyle yeni bir yerlerim sahası içine alınması gerekli bulunan, 
d) Toprak muhafazası, millî park kurulması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlen

mesinde kamu yararı olan, 
Yerlerde, tahsis amacının değiştirilmesi toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tanm 

Reformu Müsteşarlığının, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığının tas
vibi ile olur. 
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Tahsis kararının ilânı ve istihkak davam : 

MADDE 142. — Komisyonun mera, yaylak ve kışlak tahsisi hakkında 139 ncu maddeye göre 
aldığı karar, ilgili köy ve belediyelerle, bağlı oldukları ilçelerde alışılmış araçlarla ve varsa ay
rıca il gazetesinde ilân olunur. 

Mera,, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen yer üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 
iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren 60 gün içinde istihkak davası açmaları gereklidir. Bu süre
nin geçmesinden sonra açılan istihkak davaları dinlenmez. Bu gilbi hallerde kamulaştırmaya iliş
kin hükümler saklıdır. 

Bu davalar, toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çıkan uyuş
mazlıklara bakan mahkemede, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında görevli adliye mahke
mesinde açılır. Davada, tahsis edilen yer, belediye sınırlan İçinde ise, Hazine ile ilgili belediye
nin, belediye sınırları dışında ise, Hazine ile ilgili köyün hasım gösterilmedi gereklidir. 

Bu kanun gereğince aynî hakkı son bulan kişilerin talep hakları, bu hakların son bulduğu ta
rihteki bedele inhisar eder. Bedel davasının ilân tarihinden itibaren bir yıl içinde açılması gerek
lidir. Bu davada yalnız Hazine hasım olur. Bu fıkra gereğince ödenmesi gereken bedele, 40, 41 ve 42 
nci maddeler hükümleri uygulanır. 

Mera, yaylak ve kışlak üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyla yapılmış olan tescillerin du
rumu : 

MADDE 143. — Tespit ve tahsis İşlemlerini yapan komisyonca, mevcut mera, yaylak ve kış
laklarla mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen arazi üzerinde Hazine ve ilgili kamu tüzel ki
şileri dava edilmeksizin, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla tapuya yapllmış 'olan tescüelrJaı iiptali 
için gerekli işlem yapılmak üzere, durum reform bölgelerimde toprak ve tarım reformu örgütüne, 
reform bölgeleri dışında Hazineye bildirilir. 

Bu takdirde açılacak davalarda ispat yükümlü davalıya düşer. Kararın kesinleşmesi üzeri
ne, ilâmın onaylı bir örneği mahkemece kütüğü tutmakla görevi tapu sicil muhafızlığına veya 
memurluğuma giderilir . Bu hükme gör© kütükte gerekli düzelten© yapılır. 

Tahsis kararında değişiklik : 

MADDE 144. — Köy veya beldeler halkımın mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlarındaki değişme ve 
gelişmeler göz önlünde tutularak toprak ve tarım reformu bölgelerimde Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı, reform bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığı, ihtiyaç halinde tahsis karanının de
ğiştirilmesini komisyondan her zaman Mriyelbdlir. Tahsis kararındaki değişiklikler mera, yaylak 
ve kışlak kütüğüne işlenir. 

Komisyonuın her karanridan sonra aradan en az ıbeş yıl geçmeden ilgili Iköy veya (belediyele
rin isteği üzerine tahsis Ikaratrı değfiş îrilemıez. 

Mera, yaylak ve kışlak kütüğü : 

MADDE 145. — Tapu sicil muhafızlıkları veya memurluklarnıca ıböl<ge itibariyle mera, yaylak 
ve taslaklarını kaydı için ayrı (bir kütük düzenlenir. 

Mera, yaylak ve kışlak, hangi köy veya belde halkı için tahsis edilmişse, o köy veya beldenin 
sınırları içinde bulunduğu il veya ilçe tapu sicil muhafızlığı veya memurluğun©» tutulan (ktiM-
ğe kaydolunur. 

Mera, yaylak ve taslak, birden fazla il veya ilçenin ısınırlarınla giriyorsa, büyük kısmım bu
lunduğu yerin kütüğüne kaydedilir. 
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Tahsis kararının ilânı ve istihkak davası : 

MADDE 142. — Komisyonun mera, yaylak ve kışlak tahsisi hakkında 139 ncu maddeye göre 
aldığı karar, ilgili köy veya belediyelerle bağlı oldukları ilçelerde alışılmış araçlarla ve varsa ay
rıca mahallî gazetede üân olunur. 

Mera' yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen yer üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak 
iddia edenler, bu tahsisi öğrendikleri veya öğrenmiş sayılabilecekleri tarihten başlayarak altmış 
gün ve her halde ilân tarihinden itibaren bir yıl içinde istihkak davası açabilirler. Bu sürenin geç
mesinden sonra açılan istihkak davaları dinlenmez, 

Uyuşmazlıklar, toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından çıkan uyuş
mazlıklara bakan görevli mahkemede, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında görevli adliye 
malhkemelleriinde çözülür. Tahsis edilen yer, be'ediye ısınırları içinde isa Hazine (iüe birlikte lügli 

belediye, belediye sınırları dışında kalıyorsa Hailine ile ilgili köy, açılacak klavaJda hasım göste
rilir. 

Bu kanun gereğince aynî hakkı son bulan kişi1 erin talep hakları bu hakkın son bulduğu tarih
teki bedele dönüşür. 

Hakları bedele dönüşenler, aynî hakkın son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde bedel da
vası açabilirler. Açılacak davada yalnız Hazine hasım gösterilir. Bu fıkra gereğince ödenmesi 
gereken bedele 40, 41 ve 42 nci maddelerin hükümleri uygulanır. 

Mare, yaylak ve kışlak üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yolıyle yapılmış olan tescillerin durumu: 

MADDE 143. — Kamu yararına tahsisli mera, yaylak ve kışlaklarla bu amaca tahsis edilecek 
aynı nitelikteki arazi üzerinde Hazine ve ilgili kamu tüzel kişileri hasım gösteriîmeksizm alın
mış olan ve kazandırıcı zamanaşımı sebebine dayanan kararlara göre yapılmış bulunan tescillerin 
iptalleri talebedillebilir. 

Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi ile görevli komisyonlar görevlerini yaparlarken 
birinci fıkra hükmüne giren böyle bir durumla karşılaştıklarında, durumu gerekli işlem yapıl
mak üzere toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu örgütüne, toprak ve 
taran reformu bölgeleri dışında Hazineye ihbar etmekle yükümlüdürler. 

Tahsis kararında değişiklik : 

MADDE 144. — Köy veya beldeler halkının mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlarındaki değişme 
ve gelişmeler gözönünde tutularak toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığı ihtiyaç halinde 
tahsis kararının değiştirilmesini komisyondan her zaman isteyebilir. Tahsis kararındaki değişiklik
ler mera, yaylak ve kışlak kütüğüne işlenir. 

Komisyonun her kararından sonra aradan en az beş yıl geçmeden ilgili köy veya belediyelerin 
isteği üzerine tahsis kararı değiştirilemez. 

Mera, yaylak ve kışlak kütüğü : 

MADDE 145. — Tasarının 145 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu (kütlüğe kaydolunacak hususlar, Köy İşleri Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
Uüğümüın g-örü§ü alınarak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tesbit edilir. 

Mera, yaylak ve kışlak iddiasının ispatı : 
MADDE 146. — Bu kanuna g'öre tahsis yapılmış olan köyler veya beldelerde, (bir yerlin mera, 

yaylak ve (kuşlak olduğa öızel kıütiüğündeki kayda dayanılarak ispat edilir. Bu hususta başkaca 
delil ıdinlenem'ez. 

Yararlanma hakkı ve kapsamı : 
MADDE 147. — Bir mera, yaylak ve kışlaktan ancak 139 ncu maddeye g"öre kendilerine tah

sis yapılmış olanlardan tahsis yapıldığı tarihte bulundukları köy, (köyler ve beldeler sınırı içimde 
en az üç yıldan beri oturan çiftçi aileleri yararlanır. 

Ancak reform bölgesine göçürülen çiftçi aileleri için üç yıldan (beri oturma şarta oraüsmafc. 
Tahsis kanan kapsamıma girmeyen adille başkanlarının köy veya belediye sınırları içinde ftoprağı 

olsa da o köye veya beldeye tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaktan yararlanma hakkı yoktur. 
Başka yere yerleşme kasdı ile köyü veya beldeyi terk eden çiftçi ailesi yararlanma hakkını kay

beder. 

Otlatma ve barındırma gücünde artış : 

MADDE 148. -— Mera, yaylak ve kışlağa, komisyonun tahsis kararında tespit edilmiş olan 
miktardan çok hayvan sokulamaz. 

Ancak, daha sonra, bakım, koruma ve ıslah sonucu mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve barın
dırma gücünde bir artış olmuşsa, ilgili köy veya belediyelerin teklifi üzerine toprak ve tarım re
formu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının, toprak ve tarım reformu böl
geleri dışında teknik ziraat müdürlüğünün uygun görmesi halinde, 138 nci maddede gösterilen 
esaslara göre komisyonca yeniden tespit yapıllr. 

Yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı : 
MADDE 149. — Köy veya beldede çiftçilikle geçinmek üzere sonradan yerleşenler ile yeni aile 

kuranlara; bakım, koruma ve ıslah sonucu mera, yaylak ve kışlağın otlaJtma ve barındırma gücü
nün artması veya yararlananların sayısının azalm ası halinde, yerleşme veya aile kurma tarihleri 
göz önünde tutularak, köy veya belediyenin mera, yaylak ve kışlağından yararlanma hakkı tanı
nabilir. 

Bu hakkın tanınması ile ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

Otlatma hakkının kullanılması : 
MADDE 150. — Mera, yaylak ve kışlaktan otlatma hakkı olan ailelerin başkanları, bu hakla

rının tamamını veya bir kısmını 152 nci maddede zikredilen yükümlülüklerini yerine getirmek şar-
tıyle o yerdeki diğer hak sahibi aile başkanlarına devredebilirler. Devretme hakkının kullanılıp 
kullanılmıyacağı otlatma mevsiminin başlamasın dan İM ay önce muhtarlığa veya belediye başkan
lığına yazı ile bildirilir. Bildirmeyenler o yıl için bu devretme haklarını kullanmaktan vazgeçmiş 
sayılırlar. 
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Mera, yaylak ve kışlak iddiasının ispatı : 
MADDE 146. — Mera, yaylak ve kışlak Mtüklerinin tanziminden sonra bu kanuna göre tahsis 

yapılmış olan köyler veya beldelerde, bir yerin mera, yaylak ve kışlak olduğu özel kütüğündeka 
kayda dayanılarak ispat edilir. Bu hususta başkaca delil dinlenmez. 

Yararlanma hakkı ve kapsamı: 

MADDE 147. — Bir mera, yaylak ve kışlaktan ancak 139 ncu maddeye göre kendilerine tahsis 
yapılmış olanlardan tahsis yapıldığı tarihte bulundukları köy, köyler ve beldeler sınırı içinde en 
az üç yıldan beri oturan çiftçi aileleri yararlanır. 

Ancak reform bölgesine naklen yerleştirilen çiftçi aileleri için üç yıldan beri oturma şartı aran
maz. 

Tahsis karan kapsamına girmeyen aile başkanlarının köy veya belediye sınırları içinde topra
ğı olsa da o köye veya beldeye tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaktan yararlanma hakkı yok
tur. 

Başka yere yerleşme kasdı ile köyü veya beldeyi terkeden çiftçi ailesi yararlanma hakkını 
kaybeder. 

Aşırı otlatmanın önlenmesi : 

MADDE 148. — Mera, yaylak ve kışlağa, komisyonun tahsis kararında tespit edilmiş olan 
miktardan çok hayvan sokulamaz. 

Ancak, daha sonra, bakım, koruma ve ıslah sonucu mera, yaylak ve kışlağın otlatma ve barın
dırma gücünde bir artış olmuşsa ilgili köy veya belediyelerin teklifi üzerine toprak ve taran re
formu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının, toprak ve tarım reformu böl
geleri dışında Teknik Ziraat Müdürlüğünün uygun görmesi halinde, 138 nci maddede gösterüen 
esaslara göre, komisyonca yeniden tespit yapılarak otlatılacak hayvan miktarı artırılabilir. 

Yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı : 

MADDE 149. — Tasarının 149 ncu maddesi p,ynen kabul edilmiştir. 

Mera, yaylak ve kışlak ürünlerinin paylaştırılması : 

MADDE 150. — Köylerde ihtiyar heyeti, belediyelerde belediye encümeni, mera, yaylak ve kış
lak birden fazla köylere veya köy ile belediyelere müştereken tahsis edilmiş ise bu kanunun 157 
nci maddesinde yazılı karma kurullar; mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilen ürünlerden ihfcfc. 
yaçtan fazla olan kısmını satabilirler. Elde edilen gelir, köylerde köy sandığına ve belediyelerde 
belediye bütçesine malediür. Bu gelirler öncelikle mera, yaylak ve kışlakların bakım, koruma ve 
ıslahı için sarf edilir. 
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Muhtar veya belediye başkanı ilân edeceği uygun bir süre içinde daha fazla hayvan otlatmak 
isteyen aile başkanlarının yazılı istemlerini toplar ve devretme haklarını bu isteklilere ihtiyaçları 
ile orantılı olanak Köy İhtiyar kurulu veya belediye encümenince tespit edilecek bedel karşılığın
da devreder. Bu bedel, otlatma hakkını devreden aile başkanına ödenir. Muhtarlık veya belediye 
başkanlığı bu otlatma hakkının başkasına devredilip devredilmediğini, yazılı müracaatın tarihin
den itibaren 30 gün içinde hak sahibine bildirmekle yükümlüdür. AJksi halde hak sahibi otlatma 
hakkını dilediğine devredebilir. 

Bu maddenin uygulanma esasları yönetmelikte gösterilir. 

Mera, yaylak ve kışlak ürünlerinin paylaştırılması : 

MADDE 151. — Mera, yaylak ve kışlaktan elde edilen ürünler, yararlanan aileler arasında, 
yararlanma hakkı ile orantılı olarak her yıl paylaştırılır. 

Köylerde ihtiyar kurulu ve belediyelerde belediye encümeni ihtiyaçtan fazla olan ürünleri sata
bilir. 

Mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların yükümlülükleri : 

MADDE 152. — Mera, yaylak ve kışlaktan yararlanan ailelerin başkanları köy veya belediye
lere, her yıl belli bir ücret ödemekle yükümlüdürler. Bu ücretin miktarı ile hangi esaslara göre ve 
ne zaman tahsil edileceği yönetmelikte gösterilir. 

Mera, yaylak ve kışlaktan birden çok köy veya belde halkı ortaklaşa yararlanıyorsa, yararla
nan bu ücreti bağlı bulunduğu köye veya belediyeye öder. 

Bu ücret, köylerde 442 sayılı Köy Kanununun 66 ncı maddesine, belediyelerde 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Bu paralar, mera, yaylak ve kışlağın bakım, koruma, ıslah ve sınır işaretleme işleri için harca
nır. 

Sınırların işaretlenmesi : 

MADDE 153. — Her köy veya belediye, kendisine tahsis edilen mera, yaylak ve kışlağın çev
resini tahsis kararının tebliği tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde elverişli ve belirgin sınır 
işaretleri ile 'çevirmek ve bu işıarıertJierijn sürıekiMğM sağlamak zorundadır. 

Bunun için gereken giderleri, mera, yaylak ve kışlaktan yararlanma hakkına sahibolanlar öder
ler. Ailelerin payına düşen gider köy ihtiyar kurulu veya belediye encümenince hesaplanarak ken
dilerine bildirilir. Bildirme tarihinden itibaren ibir ay içinde borçlunun (borcunu köy sandığına ve
ya belediye veznesine yatırması gereklidir. Borcunu ödemeyenler hakkında köylerde 442 sayılı 
Köy Kanununun 66 ncı maddesi, belediyelerde 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hak
kında Kanun hükümleri uygulanır. İsteyenler, yükümlülüklerini çalışmak yoluyle yerine getire
bilirler. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, toprak ve tarım 
reformu bölgeleri dışında Köy İşleri Bakanlığı gerektiğinde teknik ve malî yardımda bulunarak 
sınır çevirme işlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. 
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Mera, yaylak ve kiğlaktan yararlananların yükümlülükleri : 

MADDE 151. — Mera, yaylak ve kışlaktan yararlanan ailelerin başkanları, köy veya belediye
lere, her yıl köylerde ihtiyar heyetleri, belediyelerde belediye encümenlerince tespit edilecek bir 
ücreti ödemekle yükümlüdürler. Birden fazla köyler ve köy ile belediyelerin müştereken yararlan
dıkları mera, yaylak ve kışlaktardan yararlanan aile başkanlarının her yıl ödeyeceği ücretlerin 
tespitinde çıkacak uyuşmazlıklar Toprak ve Tarîm Reformu Müsteşarlığınca karara bağlanır ve 
bu karar kesindir. 

Mera, yaylak ve kışlaktan birden çok köy veya belde halkı ortaklaşa yararlanıyorsa, yararla
nan aile başkanları bu ücreti bağlı bulunduğu köye veya belediyeye öder. 

Bu ücret, köylerde 442 sayılı Köy Kanununun 66 ncı maddesine, belediyelerde 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Ancak, gecik
me zammı tahsil olunmaz. 

150 nci madde hükmüne göre fazla ürünlerin satışından elde edilen ve köylerde köy ihtiyar 
heyetleri, belediyelerde belediye encümenleri tarafından meralara tahsis edilecek paralarla, bu mad
de gereğince yapılacak tahsilat, mera, yaylak ve kışlakların bakım, koruma ıslah ve sınırlarının 
muhafazası işleri için harcanır. 

Sınırların işaretlenmesi : 

MADDE 152. — Toprak ve tanm reformu bölgelerinde tespit ve tahsisleri yapılan mera, 
yaylak ve kışlakların çevreleri daha önce tapulama yapılmış ise Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca, tapulama yapılmamış ise tespiti yapan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 
toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında tespit ve tahsis edilen mera, yaylak ve kışlakların çevre
leri de Köy işleri Bakanlığı tarafından belirgin sınır işaretleri ile çevrilir. Her köy ve belediye 
kendilerine tahsis ediilen mera, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerinin muhafazası ve sürükliliği-
nin sağlanması ile yükümlüdür. 
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Mera, yaylak ve kışlağın ıslahı, hakim ve geliştirilmesi : 

MADDE 154. — Mera, yaylak ve kışlakların ıslahı ve geliştirme projeleri, ilgili köy veya bele
diyelerin başvurması üzerine veya doğrudan doğruya toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Tarım, Köy işleri 
ve Orman bakanlıklarınca hazırlanır ve uygulanır. Bu gideri karşılamak için, gerektiğinde 152 nci 
madde uyarınca toplanan paradan da yararlanılır. 

Mera, yaylak ve kışlığın korunması : 

MADDE 155. — Köy muhtarları ve belediye başkanları, köy veya belde halkına tahsis edilmiş 
mera, yaylak ve kışlağın korunmasını, tahribedilmemesini ve tahsis amacına göre kullanılmasını sağ
lamakla görevli ve yükümlüdürler. 

Koruma, sorumlu bir veya birkaç korucu tarafından yapılır. Koruma ve tecavüzlerin men'i ile 
ilgili işler, korucuların görev ve yetkileriyle, seçilme esasları ve ücretleri yönetmelikte gösterilir. 

Çoban tutulması ve ücreti : 

MADDE 156. — Mera, yaylak ve kışlakta; hayvanlar, yönetmelikte gösterilecek esaslara göre 
seçilecek ve ücreti hayvan sahiplerince ödenecek bir veya birden çok çoban göze tatminde otlatılır
lar. 

İnşaat yasağı '-

(MADDE 157. — Mera olarak tahsis edilmiş olan yerlerde ev, ağıl, ahır veya benzeri inşaat ya
pılamaz. 

Kışlak ve yaylaklarda ancak süreklilik göstermeyen barınaklar ve ağılılar yapılabilir. 

Orman bölgelerinde yararlanma : 

MADDE 158. .— 'Orman bölgelerindeki köy veya belediyalere tahsis edilen mera, yaylak ve kış
laklardan o köy veya belde Ihalkı îbu kanundan başka 6831 sayılı Orman Kanunu ile konulan ka
yıtlara uymak şartı ile yararlanırlar. 

Orman içi ve bitişiğindeki mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma Orman Kanununun ön
gördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. 

Birlikte yönetim : 

MADDE 159. >.— IMera, yaylak ve kışlak birden çok köy veya belde halkına tahsis edilmişse, 
muhtar ile köy ihtiyar kuruluna ve belediye başkanı ile fbelediye encümenine verilmiş olan görev 
ve yetkiler foer köy veya belediyenin ihtiyar kurulları veya encümenlerince, birisi muhtar veya 
belediye başkanı olmak üzere, kendi aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak karma kurul
larca yerine getirilir. Karma kurula mahallin mülkî âmiri başkanlık eder. 

Bunların çalışma şekilleri yönetmelikte gösterilir. 
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Mera, yaylak ve kışlağın ıslahı, bakım ve geliştirilmesi : 

MADDE 153. — Mera, yaylak ve kışlakların ıslahı, bakım ve geliştirme projeleri, ilgili köy 
veya belediyelerin başvurması üzerine veya toprak ve tarım reformu bölgelerinde, doğrudan doğ
ruya Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarınca, 
ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığının da katılması ile hazırlanır ve uygulanır. 

Mera, yaylak ve kışlağın korunması : 

MADDE 154. — Köy muhtarları ve belediye başkanları, köy veya belde halkının yararlanması
na tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kışlakların her türlü tecavüzden korunmasın, tahrip edilme
mesini, tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasını temin etmek ve ıslah ve geliştirme projele
rinde önerilen hususların yerine getirilmesinde yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. 

Koruma, sorumlu bir veya birkaç korucu tarafından yapılır. Koruma ve tecavüzlerin men'i ile 
ilgili işler, korucuların görev ve yetkileriyle seçilme esasları ve ücretleri yönetmelikte gösterilir. 

İnşaat yasağı : 
MADDE 155. — Mera, yaylak ve kışlaklarda kullanma amacına uygun yapı ve tesisler ile umu

mun istifadesine arz olunmuş yapıların dışında, ev, ahır, ağıl ve benzeri inşaat yapılamaz. 
Mera, yaylak ve kışlaklarda Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının izni alınmak suretiyle, 

süreklilik arz etmeyen barınaklar ve ağıllar yapılabilir. 

Orman bölgelerinden yararlanraa : 

MADDE 156. — Orman bölgelerindeki köy veya belediyelere tahsis edilen mera, yaylak ve kış
laklardan o köy veya belde halkı bu kanundan başka 6831 sayıh Orman Kanunu ile konulan ka
yıtlara uymak şartı ile yararlanırlar. 

Orman içi ve bitişiğindeki mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma Orman Kanununun öngör
düğü kayıt ve şartlarla yapılır. 

Birlikte yönetim : 

MADDE 157. — Mera, yaylak ve kışlak birden çok köy veya belde halkına tahsis edilmişse muh
tar ile köy ihtiyar kuruluna ve belediye başkanı ile belediye encümenine verilmiş olan görev ve 
yetkiler her köy veya belediyenin ihtiyar kurulları veya encümenlerince, birisi muhtar veya bele
diye başkanı olmak üzere, kendi aralarından seçecskleri ikişer kişiden oluşacak karma kurullarca 
yerine getirilir. Karma kurula mahallin en büyük idare âmiri başkanlık eder. 

Bunların çalışma şekilleri yönetmelikte gösterilir. 
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îdarî sınırlarda değişiklik : 

MADDE 160. — lözel kanunları gereğince, köy veya belediye veya diğer mülkî idare sınırla
rında yapılacak değişiklikler mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin tahsis kararlarını etkilemez. 

Tabiat parkları : 

MADDE 161. — Mera, yaylak ve kışlaklarda'ri bitki örtüsünü tespit etmek ve korunması ile 
zenginleştirilmesini sağlamak için, belirli bölgelerde ve sınırlı alanlarda olmak üzere, toprak ve 
tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu lYEüsteşarlığımn, toprak ve tarım reformu 
bölgeleri dışında Tarım Bakanlığının, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığının önerisi ve Bakan
lar Kurulu kararı ile tabiat parkları kurulabilir. 

Bunların kurulması, korunması ve yönetimi toprak ve tarım reformu bölgeleri içinde ve di-
şında Tanm Bakanlığınca, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığınca yapılır. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklar : 

MADDE 162. — Bu kanunun mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümlerinin uygulanması ile 
ilgili uyuşmazlıkları, toprak ve tanm reformu belgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmaz
lık Komisyonunca incelenmeksizin o uyuşmazlıklara bakan mahkemede, toprak ve tanm reformu 
bölgeleri dışında görevli adliye mahkemesinde çözülür. 

Uyuşmazliklann çözümünde sözlü yargılama usulü uygulanır. Değeri 5 000 liraya kadar olan 
uyuşmazlıklarda mahkemenin karan kesindir. 

5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

ONtKİNCt BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU .UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜLMESİ 

Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu : 

MADDE 163.— Toprak ve tarım reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından doğan 
veya bu kanunun kapsamına giren uyuşmazlıklar önce «Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık 
Komisyonu» nda incelenir. 

Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu, biri hukuk fakültesi mezunu, diğeri zira
at yüksek mühendisi olmak üzere Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca görevlendirilen üç 
kişiden oluşur. Komisyon Başkanı görevlendirilen üyeler arasından Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığınca seçilir. 

Bir toprak ve tarım reformu (bölgesinde birden çok Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu kurulabilir. 

Komisyonun çalışması ve karar vermesi : 

MADDE 104. — Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu, itiraz ve uyuşmazlığın çö-
zülmesi için gerekli gördüğü araştırma, soruşturma, uygulama ve incelemeyi yapar ve karar ve
rir. Bu işlemler komisyonca yapılabileceği gibi, başkan veya üyelerden biri ya da ikisi tarafın. 
dan, gerektiğinde yerinde, ilgililerin dinlenmesi, delillerin toplanması, uyuşmazlığa ilişkin kayıt 
ve belgelerin sağlanması veya ilgililerden istenilip incelenmesi suretiyle yapılabilir. 

Oybirliği sağlanamadığı durumlarda karar çoğunlukla verilir. Aykırı görüş karar altına ya
zılır. 
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İdarî sınırlarda değişiklik : 

MADDE 158. — özel kanunları gereğince, köy veya belediye veya diğer mülkî idare sınırlarında 
yapılacak değişiklikler mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin tahsis kararlarını etkilemez. 

Millî parklar : 

MADDE 159. — Mera, yaylak ve kışlaklardaM bitki örtüsünü tespit etmek ve korunması ile 
zenginleştirilmesini sağlamak için, belirli bölgelerde ve sınırlı alanlarda olmak üzere, toprak ve 
tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, toprak ve tanm reformu 
bölgeleri dışında Tarım Bakanlığının, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığının önerisi ve Bakan
lar Kurulu karan ile millî parklar kurulabilir. 

Bunların kurulması, korunması ve yönetimi, toprak ve tarım reformu bölgeleri içinde ve dışın
da Tarım Bakanlığınca, ormanlık bölgelerde Orman Bakanlığınca yapılır. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklar : 

MADDE 160. — Bu kanunun mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümlerinin uygulanması ile 
ilgili uyuşmazlıklar toprak ve tanm reformu bölgelerinde doğrudan doğruya görevli mahkemede, 
toprak ve tanm reformu bölgeleri dışında görevli adliye mahkemesinde çözülür. 

Uyuşmazlıkların çözümünde sözlü yargılama usulü uygulanır. Değeri beşbin liraya kadar olan 
uyuşmazlıklarda mahkemenin karan kesindir. 

5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

ONİKİNC1 BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM REFORMU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜLMESİ 

Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Komisyonu : 

MADDE 161. — Toprak ve tanm reformu bölgelerinde bu kanunun uygulanmasından doğan 
veya bu kanunun kapsamına giren uyuşmazlıklar önoe Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonunda incelenir. 

Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Komisyonu, biri hukuk fakültesi mezunu, diğeri ziraat 
yüksek mühendisi olmak üzere Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca görevlendirilen üç kişi
den oluşur. Komisyon başkanı görevlendirilen üyeler arasından Toprak ve Tanm Reformu Müs
teşarlığınca seçilir. 

Bir toprak ve tanm reformu bölgesinde birden çok Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu kurulabileceği gibi aynı Toprak ve Tanm Reformu Uyuşmaklık Komisyonu birden çok 
toprak ve tarım reformu bölgesi için görevlendirilebilir. 

Komisyonun çalışması ve karar vermesi : 

MADDE 162. — Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmaklık Komisyonu, itiraz ve uyuşmazlığın 
çözülmesi için gerekli gördüğü araştırma, soruşturma, uygulama ve incelemeyi yapar ve karar verir. 
Bu işlemler komisyonca yapılabileceği gibi, başkan veya üyelerden biri veya ikisi tarafından, gerek
tiğinde yerinde, ilgililerin dinlenmesi, delillerin toplanması, uyuşmazlığa ilişkin kayıt ve belgele
rin sağlanması ve ilgililerden istenilip incelenmesi suretiyle yapılabilir. 

Oybirliği sağlanamadığı durumlarda karar çoğunlukla verilir. Aykın görüş karar altına yazı
lır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 



— 380 — 

(Hükümetin teklifli) 

Başkan veya üyelerin her ne sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmamaları halinde, yer
leri 10 gün içerisinde geçici veya daimî olarak aynı nitelikte kimisıe ile doldurulur. 

Komisyon, uyuşmazlıkları en geç 60 gün içinde inceleyip karara bağlamakla yükümlüdür. 

Karar üzerine yapılacak işlem : 

MADDE 165. — Toprak ve (Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonunca verilen, karar komisyon 
başkanlığınca taraflara tebliğ olunur. 

Taraflar, kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahkemede dava açabi
lirler. 

Dava açılmadığı takdirde, komisyon kararı kesinleşir. 

Görevli mahkeme : 

MADDE 166. — Toprak ve tarım reformu bölgesinde, bu kanunun ve ilgili diğer kanunların 
uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlıklar, o bölgede faaliyette bulunan tapulama mahke
melerinde bu kanun hükümlerine göre çözülür. 

Toprak ve tarım reformu ilân edilen bölgede,benüz tapulama mahkemesi kurulmamış ise, 766 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen nitelikteki hakimler arasından atama yapılarak, o 
bölgede ve öncelikle bu mahkemeler kurulur. ' 

Toprak ve tarım reformu bölgesindeki tapulama işleri tamamlanmış olsa bile, bu kanunun uy
gulanmasından çıkan uyuşmazlıkların çözülmesine kadar tapulama mahkemelerinin görev süre
leri uzatılabilir veya faaliyeti sona ermiş bölgelerde yeniden bu mahkemeler kurulabilir, 

Gerektiğinde toprak ve tarım reformu bölgesindeki il veya ilçe asliye hukuk mahkemesine bu 
görev verilebilir. 

Yargılama usulü : 

MADDE 167. — Uyuşmazlıkların çözümlenmesinde sözlü yargılama usulü uygulanır. 
Bu kanunun kapsamına giren veya uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda 3533 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanmaz, 

Dava açma : 

MADDE 168. — Görevli mahkemeye dilekçe ile veya sözlü olarak başvurulabilir. Başvurma 
halinde, hâkimlikçe ayrıca dava tutanağı düzenlenir. Başvurma dayanakları ile davaya yarayan 
deliller açıklattırılıp, varsa yazılı olanların asılları veya onaylı örnekleri tutanağa eklenir. 

Duruşma günü verilerek, karşı tarafa dilekçe veya dâva tutanağının örneği gönderilir, yedi 
gün içinde cevap vermesi ve delillerini bildirmesi, belli edilen günde yargılamaya gelmesi; gelme
diği takdirde gıyabında yargılama yapılarak karar verilebileceği tebliğ olunur. 

Davalı belli edilen günde gelmezse, yokluğunda duruşma yapılır. Mahkemece gıyap kararı teb
liğ olunmaz davalının cevap süresi içinde başvurması halinde, cevabı tutanakla tespit edilerek, 
varsa yazılı delillerin asılları veya onaylı örnekleri tutanağa eklenir. 

Tarafların birlikte başvurmaları ve iddia ve cevaba göre delillerini bildirmeleri ve bu delil
lerin hüküm vermeye yeterli bulunması halinde; dava önlerinde incelenip karara bağlanır. 

Dava dosyalarının devri : 

MADDE 169. — Uygulama bölgesinde genel mahkemelerde görülmekte olan veya mercilerin-
den bozularak geri çevrilen ve bu kanunun veya bu kanunla ilgili diğer kanunların uygulanmasm-
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Başkan veya üyelerin her ne sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmaları halinde, yer
leri on gün içerisinde geçici veya daimî olarak aynı nitelikte kimse ile doldurulur. 

Komisyon, uyuşmazlıkları en geç altmış gün içinde inceleyip karara bağlamakla yükümlüdür. 

Karar üzerine yapılacak işlem : 

MADDE 163. — Toprak ve Taran Reformu Uyuşmazlık Komisyonunca verilen karar komisyon 
başkanlığınca taraflara tebliğ olunur. 

Taraflar, kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemede dava açabi
lirler. 

Dava açılmadığı takdirde komisyon kararı ke.rinleşir ve tarafların dava hakkı düşer. 

Görevli mahkeme : 

MADDE 164. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, bu kanunun ve ilgili diğer kanunlann 
uygulanmasından doğan adlî ve idarî yargıya ilişkin her türlü uyuşmazlıklar, o bölgede faali
yette bulunan tapulama mahkemelerinde bu kanun hükümlerine göre çözülür. 

Toprak ve tarım reformu ilân edilen bölgede, henüz tapulama mahkemesi kurulmamış ise, 766 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen nitelikteki hâkimler arasından atama yapılarak o böl
gede ve öncelikle bu mahkemeler kurulur. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki tapula na işleri tamamlanmış olsa bile bu kanunun uygu
lanmasından çıkan uyuşmazlıkların çözülmesine kadar tapulama mahkemelerinin görev süreleri 
uzatılabilir veya faaliyeti sona ermiş bölgelerde 3/eniden bu mahkemeler kurulabilir. 

Gerektiğinde toprak ve tarım reformu bölgelerindeki il veya ilçe asliye hukuk mahkemesine bu 
görev verilebilir. 

Yargılama usulü : 

MADDE 165. — Uyuşmazlıkların, çözümlenmesinde sözlü yargılama usulü uygulanır. 
Bu kanunun kapsamına giren veya uygulanma* mdan doğan uyuşmazlıklarda 3533 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanmaz. 

Dava açma : 

MADDE 166. — G-örevli mahkemeye dilekçe ile veya sözlü olarak başvurulabilir. Sözlü başvur
ma halinde hâkimlikçe dava tutanağı düzenlenir. 

Sözlü veya yazılı başvurmalarda davacı dava :1e ilgili bulunan bütün delillerini açıkça bildirir, 
varsa yazılı olan delillerinin asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz eder. 

Duruşma günü verilerek davalıya dilekçe veya dava tutanağının örneği gönderilir; yedi gün 
içinde cevap vermesi ve delillerini bildirmesi, belli edilen günde yargılamaya gelmesi, gelmediği tak
dirde gıyabında yargılama yapılarak karar verileceği tebliğ olunur. 

Taraflardan biri belli edilen günde gelmezse gıyabında duruşma yapılır. Mahkemece gıyap 
karan tebliğ olunmaz. Davalının cevap süresi içinde başvunması halinde cevabı tutanakla tespit 
edilerek varsa yazık delillerin asıllan veya onaylı örnekleri tutanağa eklenir. 

Tarafların birlikte başvurmalan ve iddia ve cevaba göre delillerini bildirmeleri ve bu delillerin 
hüküm vermeye yeterli bulunması halinde dava önlerinde incelenip karara bağlanır. 

Genel mahkemeler deki dava dosyalarının görevli mahkemeye devri : 

MADDE 167. — Uygulama bölgesinde genel mahkemelerde görülmekte olan veya mercilerinden 
bozularak geri çevrilen ve bu kanunun veya bu kanunla ilgili diğer kanunlann uygulanmasından 
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dan doğan her türlü uyuşmazlıklara ait dava dosyaları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeler görevli 
mahkemeye devrolunur. 

Genel mahkemelerden devredilen davalarda, Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Ko
misyonu kararı aranmaz. 

Görevli tapulama mahkemesi; genel mahkemelerden devrolunan davaları, kaldığı noktadan, bo
zularak gelenleri de, bozma sebeplerine göre ve bu kanun uyarınca inceler ve oözer. 

Davaya katılma : 

MADDE 170. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü veya tarafların da
vayı takiibetmedikleri veya tahrik etmedikleri hallerde davaya katılır ve sonuçlanmasını sağlamak 
için gereken işlemleri yapar. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı katıldığı tarafla birlikte hareket etmek zorunda de
ğildir. 

Mahkemenin bakacağı diğer işler : 

' MADDE 171. — Mahkeme görevine giren işlerde veraset uyuşmazlıklarını çözer ve veraset bel
gesi verir. Velisiz, vasisiz küçüklere ve kısıtlılara toprak ve tarım reformu işlerinde yetkili olmak 
üzere kayyım tâyin eder. Hakim, iznini gerektiren hallerde bu izni verir. 

Vekâlet : 
MADDE 172. — Görevli tapulama mahkemesinde okur-yazar olmak kaydı ile usul ve füru 

ile ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, nesepten ve sebepten civar hısımları ve karı veya koca 
tevkil edilebilir. 

Davada yararı aynı olanlar, aralarından okur - yazar bulunanı vekil tâyin edebilirler. 
Avukatlık Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar saklıdır. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti: 

MADDE 173. — Görevli tapulama mahkemesinde köy ihtiyar kurulu, sulh hâkimi veya görevli 
tapulama hâkimi tarafından onanan vekâletnameler geçerlidir. 

Görevli tapulama mahkemesinde avukat veya dâvavekili olmayan vekiller yararına vekâlet üc
reti hükmedilmez. Avukat veya dâvavekili ile .izlenen dâvalarda, vekâlet ücreti, avukatlık ücret 
tarifesine göre tâyin ve takdir olunur. 

İlâmlar ve tebliğ : 

MADDE 174. — Görevli tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemelerindeki usule fföre dü
zenlenir ve harca tabi olmıyanlar re'sen taraflara tebliğ edilir. 

Kanun yolları: 

MADDE 175. — Görevli tapulama mahkemesince incelenip karara bağlanan ve değeri 1 000 
liraya, 1 000 lira dâhil, kadar olan dâvalara ait kararlar kesinidir. Bu kararlar aleyhine temyiz 
yoluna başvurulamaz. 

Değeri 1 000 lirayı geçen davalara ait kararlar aleyhine, kanun yollarına başvurmada asliye 
mahkemelerindeki usul uygulanır. 
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doğan her türlü uyuşmazlıklara ait dava dosyalan ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeler görevli mah
kemeye devrolunur. 

Genel mahkemelerden devredilen davalarda Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu 
kararı aranmaz. 

Görevli mahkeme, genel mahkemelerden devrolunan davaları, kaldığı noktadan inceler ve karara 
bağlar. 

Davaya katılma : 

MADDE 168. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde davaya ka
tılır ve sonuçlanmasını sağlamak için gereken işlemleri yapar. 

Gerektiğinde Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı, kendi hakkına dayanarak taraflara karşı, 
müstakil bir itiraz davası da açabilir. Bu halde iki dava birleştirilerek karara bağlanır. 

Görevli mahkemenin bakacağı diğer işler : 

MADDE 169. — Görevli mahkeme, görevine giren işlerde veraset uyuşmazlıklarını çözer ve ve
raset belgesi verir, iştirak halinde mülkiyetin, payların tayini suretiyle müşterek mülkiyete çev
rilmesine karar verir. Velisiz, vasisiz küçüklere ve kısıtlılara toprak ve tarım reformu işlerinde 
yetkili olmak üzere kayyım tayin eder. Hakimlin iznini gerektiren hallerde bu izni verir. 

Vekâlet : 

MADDE 170. — Görevli mahkemede okur - ya.:ar olmak kaydı ile usul ve füru ile ikinci derece
ye kadar, bu derece dahil, nesepten ve sebepten civar hısımları ve karı veya koca tevkif edilebilir. 

Davada birlikte taraf olanlar, aralarından okur - yazar bulunanı vekil tayin edebilirler. 
Avukatlık Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar saklıdır. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti : 
MADDE 171. — Görevli mahkemede köy ihtiyar kurulu, sulh hâkimi veya görevli hâkim tara

fından onanan vekâletnameler geçerlidir. 
Görevli mahkemede avukat veya davavekiü olmayan vekiller yararına vekâlet ücreti hükme

dilmez. lAvukat veya d&vavekili ûle izlenen ıdavaîarda, vekâlet Sicretâi, avukatlık ücreti tarifesine 
göre taydın ve takdir olunur. 

İlâmlar ve tebliğ : 
4 

MADDE 172. — Görevli mahkemenin ilâmları, asliye mahkemelerindeki usule göre düzenlenir 
ve harca tabi olmayanlar re'sen taraflara tebliğ edilir. 

Kanun yollar) : 

MADDE 173. — Görevli mahkemece incelenip karara bağlanan ve değeri ikibin liraya (tkibin 
lira dahil) kadar olan taşınır mallar ile ilgili davalara ait kararlar kesindir. Bu kararlar aleyhine 
temyiz yoluna başvurulamaz. 

Taşınmaz mallar ve değeri ikibin lirayı geçen taşınır mallar üle ilgili davalara ait kararlar aley
hine kanun yollarına başvurmada davaya bakan görevli makemenin tabi olduğu usul uygulanır. 
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Değeri 25 000 lirayı aşmayan davalar için Yargıtayda duruşma istenemez. 
Gtörevli mahkemeden verilen kararlar hakkındaki temyiz ve karar düzeltme istekleri Yargıtay

da öncelikle incelenir. 
Bu kanunun kamulaştırmaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklarla il

gili olarak görevli mahkemelerden verilen kararlar, «Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair» 1221 
sayılı Kanunun 22 . 4 , 1962 tarih ve 45 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi uyarınca Yargı
tay 5 nci Hukuk Dairesinde incelenerek, karara bağlanır. 

Dava dosyalarının devri : 

MADDE 176. — Tapulama mahkemesinin görevinin sona ermesi halinde, bu mahkemede gö
rülmekte olup karara bağlanmamış dava dosyaları, 166 ncı madde uyarınca mahkemenin görev 
süresi uzatılmamış ise, altı ay içinde görevli asliye hukuk mahkemesine devrolunur ve asliye hu
kuk mahkemesinde bu kanun hükümlerine göre bakılıp sonuçlandırılır. Yargıtaydan bozularak 
geri çevrilen davalar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Adlî tatil: 

MADDE 177. — Bu kanun hükümlerine göre yargı yerlerinde görülmekte olan davalar adlî 
tatile bağlı değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların adlî tatil nedeniyle 
sürelerin uzatılmasına ilişkin hükümleri bu uyuşmazlık ve davalarda uygulanmaz. Adlî tatilde 
Yargıtayda bu davaları incelemek üzere gerekirse birer nöbetçi daire kurulur. Nöbetçi daire ku
rulmasını gerektirmeyen hallerde, dosyaların öncelik ve ivedilikle incelenip karara bağlanması içir, 
Yargıtay Başkanlığınca gereken tedbirler alınır. 

İhtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulması yasağı : 

MADDE 178. — Bu kanuna göre açılacak veya görülmekte olan davalar; bu kanun gereğince 
yapılan veya yapılması gereken kamulaştırma, Hazine adına tescil, toprak dağıtımı, tahsis veya 
başkaca eylem veya işlemleri etkilemez ve durdurmaz. 

Bu kanunla ilgili uygulamalar dolayısiyle adlî veya idarî yargı mercilerince ihtiyatî tedbir ve
ya yürütmenin durdurulması kararları verilemez. 

Bava sonunda yapılacak işlem : 

MADDE 179. — Dava sonunda haklı çıkıldığı takdirde, dava konusu taşınır veya taşınmaz mal 
idare elinde bulunursa, kesin hükme göre işlem yapılır. 

Davaya konu olan ve hakkında hüküm verilen taşınır veya taşınmaz mal, her ne şekil ve su
retle olursa olsun, idare elinden çıkmış bulunursa, hükmün konusu bedele dönüşür. 

Davanın görevli yargı yerinde görülmesi sırasında değer gösterilmediği veya değer üzerinde 
durulmadığı takdirde, bedele ilişkin uyuşmazlık görevli genel mahkemede ayrıca incelenir. 

Bedel, el koyma tarihi esas alınarak saptanır. 

Süreler : 

MADDE 180. — Bu kanunda öngörülen sürelerin hesaplanmasında Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunundaki müddetlere iligkin hükümler uygulanır. 
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Değeri yirmibin lirayı aşmayan davalar için Yargıtayda duruşma istenemez. 
Görevli mahkemeden verilen kararlar hakkındaki temyiz ve karar düzeltme istekleri Yargıtay

da öncelikle incelenir. 
Bu kanunun kamulaştırmaya ilişkin hükümlerimin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıklarla il

gili olarak görevli mahkemelerden verilen kararlar, Yargıtayın kamulaştırmaya ilişkin kararlan 
inceleyen dairesinde karara bağlanır. 

Görevi sona eren mahkemelerdeki dava dosyalarının devri : 

MADDE 174. — Görevli mahkemenin görevinin sona ermesi halinde, bu mahkemede görülmek
te olup karara bağlanmamış dava dosyaları altı ay içinde görevli asliye hukuk mahkemesine dev-
rolunur ve asliye hukuk mahkemesinde bu kanun hükümlerine göre bakılıp sonuçlandırılır. 
Yargıtaydan bozularak geri çevrilen davalar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Adlî ara verme : 

MADDE 175. — Bu kanun hükümlerine göre yargı mercilerinde görülmekte olan davalara, 
adlî ara vermelerde de bakılır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların adlî ara 
verme nedeni ile sürelerim uzatılmasına ilişkin hükümleri bu uyuşmazlık ve davalarda uygulanmaz. 
Adlî ara vermelerde Yargıtayda bu davaları incelemek üzere gerekirse ayrı bir nöbetçi daire kuru
lur. Nöbetçi daire kurulmasını gerektirmeyen hallerde, dosyaların öncelik ve ivedilikle incelenip 
karara bağlanması iiçin Yargıtay Başkanlığınca gereken tedbirler alınır. 

İhtiyatî tedbir ve yürütmenin dnrdurıdııması yasağı : 

MADDE 176. — Bu kanuna göre açılacak veya görülmekte olan davalar; bu kanun gereğince 
yapılan veya yapılması gereken kamulaştırma, Hazine adına tescil, toprak dağıtımı, tahsis veya 
başkaca eylem veya işlemleri etkilemez ve durdurmaz. 

Bu kanunla ilgili uygulamalar dolayısıyle ihtiyatî tedbir veya yürütmenin durdurulması karar
lan verilemez. 

Dava sonunda yapılacak işlem : 

MADDE 177. — Dava sonunda davacı haklı çıktığı takdirde, dava konusu taşınır veya taşın
maz mal idare elinde bulunursa ve aday çiftçiye henüz tahsis yapılmamışsa kesin hükme göre iş
lem yapılır. 

Davaya konu olan ve hakkında hüküm verilen taşınır veya taşınmaz mal, her ve şekilde ve su
retle olursa olsun, idarenin elinden çıkmış bulunursa veya aday çiftçiye tahsis yapılmışsa hükmün 
konusu bedele dönüşür. 

Davanın görülmesi sırasında değer gösterilmediği veya değer üzerinde durulmadığı takdirde 
ilgilinin bedele ilişkin dava hakkı saklıdır. 

Bedel, el koyma tarihi esas alınarak saptanır. 

Süreler : 

MADDE 178. — Bu kanunda öngörülen sürelerin hesaplanmasında Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunundaki müddetlere ilişkin hükümler uygulanır. 
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Uyuşmazlıklarda ha/rc ve resimden muaflık : 

MADDE 181. — Bu kanun uyarınca uyuşmazlık komisyonu veya yargı yerlerine yapılacak 
bütün başvurma, istek ve itirazlar veya açılacak davalar ile verilecek kararlardan hiçbir hare ve 
resim alınmaz. 

Değeri 5 000 lirayı aşan dava ve istekler hakkında yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
Birinci fıfcrade, yazılı işlemlerin gerektirdiği masraflar haksız çıkana Ödetilmek üzere başvu

ran tarafından karşılanır. 

Diğer kanunların uygulanması : 

MADDE 182. — Yargılamada, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun sözlü yargılamaya ilişkin hükümleri ile diğer hükümleri ve teşkilât kanun
larının ilgili maddeleri uygulanır. 

Hâkimlerin özlük işleri ile aylık ve ödenekleri : , 

MADDE 183. — Görevli mahkemenin hâkimleri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olup 
kadrolarına göre işgal ettikleri derece ve kademe aylığını alırlar ve ayrıca bu kanun ile diğer özel 
kanunlarda gösterilen tazminat, ödenek ve benaeri haklardan yararlanırlar. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TOPRAK VE TARIM RKFOIMU öKıGOTü 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 

MADDE 184. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçe 
ile yönetilen bir kuruluştur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, merkez örgütü, merkez koordinasyon kurulu, araş
tırma ve eğitim enstitüsü ile toprak ve tarım reformu bölge başkanlıklarından oluşur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Müsteşar tarafından temsil edilir. Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan Yüksek Plânlama Kuruluna asil üye olarak katı 
lir. 

Örgütlenme ve işleyiş : 

MADDE 185. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının merkez ve taşrada örgütlenmesi, 
işleyişi, görevleri, yetkileri, yönetim ve denetimini ilgilendiren hususlarla, bakanlıklara ait taşra 
birimlerinden hangilerinin, geçici olarak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçeceği, 
diğer merkez ve taşra kuruluşları ile olan ilişkileri, ilgili bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Ku
rulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Uyuşmazlıklarda hare ve resimden muaflık : 

MADDE 179. — Tapulama Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kanun uyarınca Top
rak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonu v.?ya yargı mercilerine yapılacak bütün başvurma, 
istek ve itirazlar veya açılacak davalar ile verilecek kararlardan hiçbir harç ve resim alınmaz. 

Bu kanun uyarınca yapılacak istekler ve açılacak davalardan değeri beş bin lirayı aşanlar hak
kındayukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı işlemlerin gerektirdiği masraflar, haksız çıkana ödetilmek üzere başvu
ran tarafından karşılanır. 

Diğer kanunların uygulanması : 

MADDE 180. — Yargılamada, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun sözlü yargılamaya ilişkin hükümleri ile diğer hükümleri ve teşkilât kanun
larının ilgili maddeleri uygulanır. 

Hâkimlerin özlük işleri ile aylık ve ödenekleri : 

MADDE 181. — Görevli mahkemenin hâkimleri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olup 
kadrolarına 'göre işgal ettikleri derece ve kademe aylığını alırlar ve ayrıca bu kanun ile diğer 
özel kanunlarda gösterilen tazminat, ödenek ve benzeri haklardan yararlanırlar. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPRAK YE TAPIM REFORMU ÖRGÜTÜ 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı : 

MADDE 1182. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Başbakana bağlı, tüzel kişiliğe sahip 
ve katma bütçe ile yönetilen bir kuruluştur. Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili yetkile
rini bir Devlet İBakanı ıvasıtasıyle kullanabilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı; merkez örgütü, merkez koordinasyon kurulu, araş
tırma ve eğitim enstitüsü ile toprak ve tarım reformu Ibölge başkanlıklarından oluşur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı müstsşar tarafından temsil edilir ve Müsteşar Yük
sek Plânlama Kurulu ve Krediler Yüksek Nâzım Heyetinin üyesidir. Başbakan, Toprak ve Tarım 
Müsteşarlığının yönetimine ait yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyle kullandığı takdirde, o Dev
let (Bakanı Yüksek Plânlama Kurulu ve Krediler Yüksek Nâzım Heyetine asil üye olarak katılır. 

Örgütlenme ve işleyiş : 

MADDE 183. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının merkez ve taşrada örgütlenmesi, 
işleyişi, görevleri, yetkileri, yönetim ve denetimini ilgilendiren hususlar ile bakanlıklara ve diğer 
kuruluşlara ait merkez ve taşra birimlerinden hangilerinin Müsteşarlığa bağlanacağı ve diğer 
kamu kuruluşlarından yararlanma usul ve esasları, müsteşarlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu ta
rafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi hizmet alanlarına giren, tohumluk, fidan ve damızlık 
hayvan yetiştirilmesi gibi üretimleriyle araç, gereç ve benzeri imalâtlarını toprak ve tarım refor
munun gerek etüt, araştırma ve plânlama ve gerek uygulama safhalarında Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı ile birlikte yapacakları zaman plânlamasına uygun olarak gerçekleştirmek ve 
yerine igetirmekle yükümlüdürler. 
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Merkez koordinasyon kurulu : 
MADDE 186. — Merkez Koordinasyon Kurulu, toprak ve tarım reformu plân ve programları

nın uygulanması ile ilgili ortak tedbirleri almakla görevli bir danışma organıdır. İlgili bakanın 
çağrısı üzerine toplanacak olan bu kurula, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarının kendi örgü
tünden göstereceği 'kimselerle, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı müsteşarları, Tapu ve Kadastro ve Harita Genel müdür
leri katılırlar. Gerekli görülen hallerde, diğer kamu kuruluşlarının temsilcileri de üye olarak ku
rula çağrılabilirler. 

Kurula, ilgili bakan başkanlık eder. Kurulun çalışma esasları ve gündemi, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığınca düzenlenir. 

Araştırma ve Eğitim Enstitüsü : 

MADDE 187. — Toprak ve tarım reformu uygulanmasına ilişkin her türlü araştırmaları yap 
mak ve reformda görev alacak personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ama-
cîyle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına bağlı bir «Toprak ve Tarım Reformu Araştırma 
ve Eğitim Enstitüsü» kurulur. Enstitünün kuruluş ve işleyişi yönetmelikte belirtilir. 

Enstitü, er ve erbaşların toprak ve tarım reformu ve kooperatifçilik konularında eğitilmeleri 
için Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapar. 

Bölge başkanlığının emrine geçme : 

MADDE 188. — 185 nci maddede anılan yönetmelikte öngörülen birimler, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarının lüzum göstermesi üzerine, reform bölgesinin ilân olunmasiyle birlikte, reform 
süresi için, bölge baişkanmın emrine geçerler. Bu birimler personelinin bölge içi görevlen
dirilmeleri, gözetim ve denetimleri, izin ve benseri işlemleri bölge başkanlığınca yapılır. Ancak 
bu personelin sicil dosyalarının tutulmasına, mensuboldukları bakanlıkça devam edilir. Bunların 
bölge dışına nakillerinde, bölge başkanının görüşü alınır. Devlet Memurları Kanununun 124 ve 
125 nci maddelerine göre yapılan disiplin işlemleri, bu personel hakkında bölge başkanlığınca yü
rütülür. Bölge başkanlığı emrinde çalışan personelin çalıştıkları süre, terfilerinde ve emeklilikle
rinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan bu süre içinde terfi hakkını kazananlar 
kurumlarınca kendi sınıf ve derecelerinde terfi ettirilirler. 

Toprak ve tarım reformunun plânlanma ve uygulanmasında bölge başkanlığının emrine geç-
miyen bütün kamu kuruluşları, toprak ve tarım reformu ile ilgili olarafc kendi konularında iste
necek işleri öncelikle yapmak yüküm ve zorunluluğundadırlar. 

Toprak ve tarım reformu bölge başkanlığının görevleri ve yetkileri: 

MADDE 189. — Toprak ve tarım reformu bölge başkanlığı, Müsteşarlıkça belirtilecek esaslar 
dâhilinde, bölge plân ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak; bu plân ve projelere göre ka
mulaştırma, dağıtım, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi; toprak ve tarım reformu koope
ratiflerinin kurulması; kredileme, donatım, sulama, arazi ıslahı, altyapı tesisleri, toplulaştırma 
ve yerleşim işleri ile bu kanunda belirtilen diğer işleri yürütmekle görevlidir. 

Bölge başkanı, toprak ve Tarım Reformu Müsteşarını reform bölgesinde temsil öder ve ona kar
şı sorumludur, 
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Merkez Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 184. — Merkez Koordinasyon Kurulu, toprak ve tarım reformu plân ve programının 
uygulanması ile ilgili ortak tedbirleri almakla görevli bir danışma organıdır. Başbakan veya Dev
let Bakanının çağrısı üzerine toplanacak olan bu kurula, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı ve 
kendi örgütünden göstereceği (kimselerle Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye, Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy işleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Müsteşarları, Tapu ve Kadast
ro, Devlet ISu İşleri, Harita ve T. 0. Ziraat Bankası Genel müdürleri katılırlar. 'Gerekli görülen hal
lerde, ıdiğer bakanlık ve kamu kuruluşlarının temsilcileri de üye olarak kurula çağrılabilirler. 

Kurula, iBaşjbakan veya yetkili Devlet Bakanı başkanlık eder. Kurulun çalışma esasları ve gün
demi Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca düzenlenir. 

Araştırma ve Eğitim Enstitüsü : -

MADDE 185. — Toprak ve tarım reformu uygulanmasına ilişkin her türlü araştırmalan yap
mak ve reformda görev alacak personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ama-
cıyle 'Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığına bağlı bir Toprak ve Tanm Reformu Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsü kurulur. Enstitünün kuruluş ve işleyişi yönetmelikte (belirtilir. 

Enstitü, er (ve eribaşlarm (toprak ve tarım reformu ve kooperatifçilik konulannda eğitilmeleri 
için Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapar. 

Personel, araç ve gereç sağlama : 

MADDE 106. — Toprak ve tarım reformunun etkin bir ıbiçimde başanlması için Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının kendi imkânlan yeterli olmadığı takdirde, yardım ve desteğine ih
tiyaç duyulan fbirimlerin bağlı fbulunduklan bakanlıklar ve genel [müdürlükler reform program 
ve projelerinde öngörülen ölçüde hizmetin gerektirdiği personel, araç ve gereçleri öncelikle Top
rak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığına sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Sağlanan araç ve gereçler, Toprak ve Tarım Reformu İBölge Başkanlığı emrinde hizmet sü
resince kullanılır. Bunların kayıttan aidolduklan birimlerce tutulmaya devam edilir. 

İhtiyaç duyulan araç ve gereçlerin yurt içinle ve yurt dışından .sağlanmasında, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığınca lüzum gösterilmesi halinde, ilgili bakanlık ve genel müdürlüklere 
öncelik tanınır. 

Toprak ve Tarım Refojmu Bölge Başkanlığının görevleri ve yetkileri : 

MADDE 187. — Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığı, Müsteşarlıkça belirtilecek esas
lar dahilinde, (bölge plân ve projelerini hazırla .nak veya hazırlatmak, ibu plân ve projelere göre; 
kamulaştırma, dağıtım, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin kurulması, 'kredileme, donatım, sulama, arazi ıslahı, altyapı tesisleri, toplulaştır
ma ve yerleşim işleri ve tanmsal yayım programı içerisinde modern tanm tekniği ve uygulaması 
hizmetleri ile bu kanunda 'belirtilen diğer işleri yürütmekle görevlidir. 

Bölge Başkanı, Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarını toprak ve tarım reformu bölgesinde 
temsil eder ve ona karşı sorumludur. Taşra örgütünde görevlendirilecek yardımcı hizmetler sını
fı personeli ile geçici personel ve işçilerin atanmalan Bölge Başkanlığınca yapılır. 
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İşbirliğinin sağlanması : 
MADDE 190. — Toprak ve tarım reformu bölge başkanı, bölgesi içinde reformun planlan

ması ve uygulanmasında birimler arasında işbirliğini sağlar, Valiler, toprak ve tarım reformunun 
planlanması ve uygulanmasını kolaylaştıracak tedbirleri alırlar. 

Atama yetkisi : 
MADDE 191. -— Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu tarafından atanır. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında bulunan ilk dört derecedeki kadrolara Müsteşarın 

teklifi ve ilgili bakanın onayı ile atama yapılır. Diğer personel için atamaya yetkili âmir Müste
şardır. Ancak taşra örgütünde görevlendirilecek yardımcı hizmetler sınıfı personeli ile geçici işçi
lerin atanmaları bölge başkanlığınca yapılır. 

Sözleşme ile çalıştırma : 

MADDE 192. — Müsteşarlık, daire başkanlıkları, genel sekreterlik, danışmanlık ve uzmanlık 
gibi görevlerde, ilgili bakanın onayı ile sözleşmeli olarak yerli veya yabancı personel çalıştırılabi
lir. Bunlardan, genel ve katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine mensubolanlar, 
maaşsız izinli sayılırlar. Bu gibi kimselerin memuriyet ve kadroları ile olan ilişkileri, kendi sınıf 
ve derecelerindeki yükselme ve emeklilik hakları devam eder. 

Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin miktarı, ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu tarafından tespit olunur. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim üyelerinin maaş, tazminat ve diğer malî haklarına ha
lel gelmez. 

Köy tarım önderleri : 

MADDE 193. — Toprak reformu belgelerinde, tarımsal verimin artırıltmaısı, doğal (kaymak
ların en ellverüşlî (tarzda işletilip kiorıumması ile ilgili tedbirleri ve buınlarıım ulygulammıaısifliı 
çiftçiye sürekli ibiğimde göislterımek ve öğrleltmek üzere köy tarıim önderleri görevlendirillielbilir. 
Toprak reformu (koioperaitüfi kurulan yerlerde, kooperatif müdürü .tarım önderliği görevini da ya
par. Köy (tarım önderileriınioı nitelikleri, çalışmja şekil ve esasları, Tarım Bakanlığı ile birlikte 
hazırlanacak bir yönetmelikle dü^enknir. 

Tarım önderlerinin askerlikleri : 

MADDE 194. — Ziraat yüksek mühendisle önden değerlendirme dışı kalanlar 6 . 6 . 1927 
tarih ve ÜJ076 ısaıyıilı Kanunun 27 . 7 . 1970 ğiin ve 1318 sayıllı Kanunla değişik 3 ncü madde
sinin (<e) îbendi esaslarına göre mütebaki hizmet sürelerini !köy tanlm önderi lolarak reform 
bölgelerinde (yerinle jgeltirirler. 

Toprak w-, tarım reformunda çalışanların askerlikleri : 

MADDE 195. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kamuınıramn 27 . 2 . 1970 ıgün 1315 
sayılı Kanunla değişik 10 ucu maddesi gereğince kıır'a dışı (kalanlardan; toprak reformu uygu-
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İşbirliğinin sağlanması: 

MADDE 188. — Toprak ve tarım reformunun plânlama ve uygulanmasında bütün kamu kuru
luşları kendi konularımda istenecek işleri öncelikle yapmak yüküm ve zorunluluğundadırlar. 

Valiler, toprak ve tarım reformunun planlanması ve uygulanmasını kolaylaştıracak tedbirleri 
alırlar. 

İkinci görev : 

MADDE 189. — Toprak ve tarım reformu uygulamaları ile ilgili hizmetlerde, bu hizmetlerin de
vamı süresince ve karşılıkları Toprak ve Tarım Reformu Fonundan ödenmek üzere, devlet me
murları ile diğer kamu görevlilerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında ikinci 
görev verilebilir. 

Sözleşme ile çalıştırma : 

MADDE 190. — Müsteşarlık, Genel Sekreterlik, Genel Müdürlük, Bölge Başkanlığı, Daire 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Danışmanlık, Usmanlık ve Uzman Yardımcılığı gibi görevlerde 
sözleşmeli olarak personel çalıştırılabilir. Bunlard an devlet memurları ile diğer kamu görevlileri 
aylıksız izinli sayılırlar. Bunların memurlukları ile ilişkileri ve her türlü hak ve yiüdimrlüükleri 
devam eder. Bu gibilerin izinli oldukları süre, genel hükümler çerçevesinde, kademe ilerlemesinde 
ve derece yükselmesinde değerlendirilir. Emekli kesenek ve karşılıkları ilgililer tarafından öden
mek şartıyla, bu süreler fiilî hizmet olarak emeklilik mükteseplerimde hesaba katılır. Bu memur
lara aylıksız izinli olarak çalışmalarından dolayı mecburî hizmet yüklenemez. 

Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin miktarı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretim 
üyelerimin aylak, tazminat ve diğer malî haklarına halel gelmez. 

Köy tarım önderleri: 

MADDE 191. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, tarımsal verimim artırılması, doğal 
kaynaklarım en elverişli tarzda işletilip korunması ile ilgili tedbirleri ve bunların uygulanmasını 
çiftçiye sürekli biçimde göstermek ve öğretmek üzere köy tarım önderleri görevlendirilebilir. Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifi kurulan yerlerde, kooperatif müdürü tarım önderliği görevimi 
de yapar. Köy tarım önderlerinin nitelikleri, çalışma şekil ve esasları Tarım Bakanlığı ile birlikte 
hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

Tarım önderlerinin askerlikleri : 

MADDE 192. — Ziraat ve orman yüksek mühendisleri ile veteriner hekimlerden değerlendir
me dışı kalanlar 6 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı Kanunun 27 . 7 .1970 güm ve 1316 »ayılı Kamun
la değişik 3 ncü maddesinin (e) benldi esaslarına göre mütebaki hizmet sürelerini köy tarım ön
deri olarak toprak ve tarım reformu bölgelerinde yerine getirirler. 

Toprak ve tarım reformunda çalışanların askerlikleri: 

MADDE 193. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 gün ve 
1315 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi gereğince kur'a dışı kalanlardan, toprak ve tarım re-
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laması ile ilgili işlerde çakmakta olamlanm askerlik yükümlülükleri toprak reform bölgeİe-
rinde görevlemdiritaek ısuretiyle yerime getirilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi : 

MAİDDE il96. — Toprak ve 'Tarım Reform u Müsteşarlığının cari harcamaları ile yatırım 
ve transfer harcamaları, katma Ibütçedem karşılanır. Toprak ve tanım reformu (bölge (başkan
lıkları emrine geçecek oyjgulama birismlerimim giderlerini karşılamalk 'içim, ©akanlar Kurulu 
kararijylle ilgili ibaikanlılk bütçelerinden, gerekli kösinti yapılarak aJynı miktar Toprak ve Tarüm 
Reformu (Müsteşarlığı Ibültçesimıe alktarılıır. 

Personel, araç ve gereç sağlama : 

MİADDE 197. — Toprak reformu bölgesinde Bölgle Başkanının emrine geçen birimlerle, 
reformum etkin, bir biçimde toaşanflnuası için desteğimle ihtiyaç duyulan (birimlerin bağılı 
bufaduklan (bakanlıklar ve gemel müdürlükler, prlogram ve projelerim ömjgördüğü oranda 
parslonel, iaraç ve ıgerieci em kılsa aamamda v© yeterli sayıda 'oflmıak ürerle, başka işlere tercih ede
rek, Toprak Reformu Bölge BaşkamlığTunia sağlamakla yükümlüdür. 

ıBu kuruluşlar Böllge Başkanımın İsteği ürerime merksa ve iller ve (bölge örjgütlerimdte çalışan 
peHâonıeldiem her hanlgi Ib'irinıi kadrosu ile (birlikte toprak reformu IbÖUgesimde görevlendirtmlek Ve 
garektilğimde geçici ıpersîomföl ve i$çi çalıştırmak yetkiisime sahiptirler. 

(Sağlamam araç ve gereçler Toprak ve Tanım Raformıu Böülgs Başkanlığı emrimde üıdamet sü-
röslinJöe kullamılır. Bunlaon kayıtlan ve hesaplan laidolduklan birimlerce tutulmaya devanv 
edilir. 

ihitilyaıç dıuyulam anaç ve (gereçlerim yurt içimden ve yurt 'dılşMdam sağlanmasında, Toprak ve 
Tanım Reformu Müsteşarlığım'ca lüfeutm gösterilmesi halinde, iljgili (bakanlık ve genel müdür
lüklere ömlcelijk tamamcur. 

İta âmirleri : 

MAİDDE 198. — Toprak ve Tanım Rieıformu Fonu haroamalıarı ile katma bütçeden yapı
lacak harioamaılarda ita âmiri müsteşardır. [Müsteşar yetkisini yardumıcılanma ya da bölge 
başkanlarıma, öaptıyacağı esaslar uyanınca devredebilir. 

İşgüçlüğü, i§ riski ve eleman teminindeki g üçlük zammı: 

(MADDE 199. — Toprak ve tanım reformu örgütümde çalışanlardan kimlere ve ne miktar
da, işgüçlüğü, iş riski vie eleman tetmimdaudeki güçlük zamlannm verileceği, ilgili bakanım tek
lifi üzerime Bakamlar Kurutaca kararlaştırılır. Bu Hamlarım, Harita Oonıel Müdürlüğü, 
Tapu Kadaistrlo Genel Müdürlüğü ve görevli mahkemelerin toprak ve tarım reformu bÖlgele-
rimdie çalılşam perısıomeliindem kimlere ve ne miktarda verileoeği aynı kararla belirtilir. 

Huzur hakkı: 

MADDE 200. — Merkez Koiordimasyom Kurulumıa ve gerektiğinde kurulacak komisyonlara 
müsteşarlık örlgfütü dışımdan katılacaklara, o yılın bütçe kanununda gösterilen katsayının 25 
lira ile çarpımımım tutan kadar; Möl|gelerd3 hizmet görecek komisyonlara yime müsteşar-
lık veya Ibölıge (başkanlığı emrimdıeki uygulama b irümleri kadroları dışımdan katılacaklara da, 
aymı katsayımın 10 lira ile ıçarpiimımım tutan k adar huaur hakkı ödenir, 
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formu uygulaması ile ilgili işlerde çalışmakta olanların askerlik yükümlülükleri toprak ve tanm 
reformu bölgelerinde görevlendirilmek suretiyle yerine getirilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi : 

MADDE 194. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının carî harcamaları ile yatırım ve 
transfer harcamalan katma bütçeden karşılanır. Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlıklan 
emrine geçecek uygulama birimlerinin giderlerim karşılamak için, Bakanlar Kurulu karanyla ilgi
li bakanlık bütçelerinden gerekli kesinti yapılarak aynı miktar Toprak ve Tanm Reformu Müste
şarlığı bütçesine aktanlır. 

Proje yaptırma : 

MADDE 195. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ki
şilere, karşılığı Toprak ve Tarım Reformu Fonundan ödenmek üzere inceleme> araştırma ve proje 
yaptırabilir. 

Bu şekilde görevlendirilecek devlet memurları üe diğer kamu görevlilerine ödenecek ücretler, 
bu personele kanunlarla sağlanan her türlü malî haklarda (aylık, tazminat, ödenek ve ek gösterge 
gibi) kısıntı yaratmaz. 

İta amirliği : 

MADDE 196. — Katma bütçe harcamaları ile Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak 
harcamalarda ita âmiri Müsteşardır. Müsteşar yetkisini yardımcılarına ve bölge başkanlarına, sap
tayacağı esaslar uyannca devredebilir. 

İşgüçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zammı : 

MADDE 197. — Toprak ve Tarım Reformu Örgütünde sürekli veya geçici olarak çalışanlar
dan kimlere ve ine miktarda işgüçlüğü, dş riski ve eleman teminindeki güçlük zamlarının verileceği, 
Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Bu zamların, toprak ve tarım reformu bölgelerinde çalışan diğer kamu kuruluşlannın personeli ile 
görevli mahkemelerin hâkim ve diğer personelinden kimlere ve ne miktarda verileceği aynı ka
rarda belirtilir. 
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Uyuşmazlık ve, davaların takibi : 

MADDE 201. — Toprak ve tarım reformu bölgesinde reform uygulamımıaisiiyle ilgili uyuşmaz-
maslılk -ve davalar haskıle iaivuika!;i tarafından takiibedilir. 

Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı gerekli görürse, uyuşmazlık ve davaları vekâlet ve
receği avukatlara tafcühetltirir. 

Kurs olanakları : 

MADDE 202. — Eğitim içim düzenlenen kurs, semineır, konferans ve benzeri çalışmalara ka
tılanların, gönderildikleri yerlerde fbu çalışmalar süresince, kanunlla tanınan yolluk Ve yev
miyenin yanısıra, barmdırılmaları ve yedirilmeleri Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığunca 
sağlanır. 

^ Arazide çalışan görevlilere sağlanacak olanak kır : 

MADDE 203. — Toprak ye tarım reformu b öEUgelsimdeiki arazi çaluşmalarma katılan görevli
lere gerektiğinde araç, gereç ve mlottorlu taşıtlar ile, arazide kaldıkları sürece yaslamalarını 
kolaylaştıracak ıdıiğer eşya Toprak ve Tarım R eformu Müsteşarlığınca »ağlanır. 

Yukardaki fıkra hükmünden bölgedeki görevli niiaihkemie mensupları da yararlanırlar. 

ONDÖRBÜNCÜ BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

Toprak've Tarım Reformu Fonu : 

MADDE 204. — Toprak ve tarım reformu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak her 
türlü ödemeleri karfşılanııak üzere «Tioprak ve Tarım Reformu Fonu» adı ile (bir foiı ıkurulur. 

Toprak ve tanın reformu fonu aşağıdaki kaynaklardan oluşur : 
a) Genel bütçeye her yıl konulacak ödeneklerden, 
b)1 (Arazi Vergisi yıllık gelirimin % 20 Sinden, 
c)1 57 nci ımaddieıye (göre yapılacak ödemelerden, 
d) Bu kanunda Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktarılacağı yazılı paralardan, 
e)1 JDiiş yardıımllardan, 
f)' ÎHer türlü bağı'şllardan, 
g) Dışarıya yapıüacaık her türlü hizmet karşılıklarından, 
h) Çeşitli! gelirlerden, 
i) Fondan açılan kredilerin tahsil olunan t aksit ve faizleri. 

Fondan karşılanan giderler : 
MADDE 205. — Toprak ve Tarım Reformu Fonundan aşağıdaki giderler karşılanır : 
a) Kamulaştırma ve satmalma bedelleri ile taksitleri, faizler ve diğer giderler, 
b) Kuruluş, işletme, donatım canlı - cansız demirbaş, destek kredileri ve diğer krediler, 
c) Toprak ve tarım reformunun gerektirdiği yatırımların karşılıkları, 
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Uyuşmazlık ve davalar m takibi : 

MADDE 198. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, toprak ve tarım reformu uygulan
masıyla ilgili uyuşmazlık ve davalar Hazine avukatı tarafından takibedilir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı gerekli görürse, uyuşmazlık ve davaları vekâlet vere
ceği veya sözleşme ile istihdam edeceği avukatlara takibettirir. 

Kurs olanakları : 

MADDE 199. — Yurt içinde eğitim amacıyle düzenlenen kurs, seminer, konferans ve benzeri 
çalışmalara katılanların, gönderildikleri yerlerde bu çalışmalar süresince, kanunla tanınan yolluk 
ve gündeliklerinin tamamı ödenir ve ayrıca yiyecek ve yatacak ihtiyaçlar). Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığınca sağlanabilir. 

Arazide çalışan görevlilere sağlanacak olanaklar : 

Madde 200. — Toprak ve tarım reformu bölgelerindeki arazi çalışmalarına katılan görevlilere 
gerektiğinde araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile, arazide kaldıkları sürece yaşamalarını kolaylaştı
racak diğer eşya Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca sağlanır. 

Yukardaki fıkra hükmünden bölgedeki görevli mahkeme mensupları da yararlanırlar. 
Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca hasır

lanacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MALÎ 'HÜKÜMLER 

Toprak ve Tarım Reformu Fonu : 

MADDE 201. — Toprak 've tarım reformu hizmetlerinin yürütülmesi ficin yapılacak her türlü 
ödemeleri karşılamak lidere Toprak ve Tarım Reformu Fonu iadı ile (bir fon kurulur. 

Toprak ve Tarım Reformu fonu aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 
a) Oemell bütçeye her yıl konulacak ödenekler, 
b) Arazi Vergisi yıllık gelirinin yüzde yiirmâki, 
c) 58 ncii (maddeye göre yapilacak ödemeler, 
d) Bu kanunda 'Toprak ve Tarım Reformu Fonuna aktarılacağı yazılı paralar, 
e) Dış yardımlar, 
f) Her türlü (bağışlar, 
g) Dışarıya yapılacak her türlü hizmet karşılıkları, 
h) Çeşitli1 gelirler, 
i) Panda açılan kredilerin tahsil olunan taksit ve faizleri, 
j) Eğitim merkezleri ve kurslarda eğitim amacıyle yapllan temrinler sonunda imal ve istih

sal olunan manıul ve mahsullerin satışından elde edilen meblağlar. 

Fondan karşılanan giderler : 

MADDE 202. — Toprak ve Tarım Reformu Fonundan aşağıdaki giderler ve krediler karşı
lanıl: 

a) Kamulaştırma ve fsatınalma bedelleri ile taksitleri, faizleri ve diğer giderler, 
b) Kuruluş, ftşletme, donatım, canlı - cansız demirbaş, deistek kredileri ve diğer krediler, 
c) Toprak ve tarım reformunun gerektirdiği yatırımların karşılıkları, 
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d) Toprak ve tarım reformu kooperatifleri kurucu ortaklarının sermayeye katılma paylarının 
% 25 i ve bu kanunun 81 nci maddesine göre yapılacak yardımlar, 

e) Motorlu ve motorsuz araç giderleri dahil, toprak ve tarım reformu ile ilgili cari giderler, 
f) Bankalarca reform bölgesindeki çiftçilere verilecek kredilerin faiz miktarımn belirli bir ora

nının fondan karşılanması ile ilgili giderler. 
Ancak, geçici veya sözleşmeli olarak çalıştırılanlar dışındaki personelin aylık ve ücretleri bu fon

dan ödenemez. Bu kanunun 199, 200 ve 202 nci maddelerindeki harcamalar fondan karşılanır. 
Bu fondan açılacak kredilerin vade, faiz oranları, açılma şekilleri, miktarları ile hangi konulara 

ne oranda karşılıksız yardımlar yapılacağı, sarf şekilleri ve benzeri esaslar Maliye, Tarım, Köy iş
leri ve Ticaret bakanlıkları ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca müştereken hazırlanacak 
Yönetmelikte belirtilir. 

Fonun yönetimi ve denetimi: 

MADDE 206. — Toprak ve Tarım Reformu Fonunun yönetimi ile Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı görevlidir. Fon Saymanlık Müdürü Maliye Bakanlığınca atanır. 

Fonun yönetimi, kullanılması, yapılacak harcamaların nitelik ve ayrıntıları, kredilerin miktar
ları, faiz oranları, süre ve şartları, hesapların tutulması esasları ve Fonla ilgili olarak T. C. Ziraat 
Bankasınca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca Ma
liye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. 

Fonun hesap dönemi bütçe yılıdır. 
Fonun hesaplan ve yıllık bilançosu 468 sayılı Kanuna göre Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku

rulunca denetlenir. 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak harcamalar ve işlemler 1050 sayılı Muhasebei 

Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarına 
tabi değildir. 

Kredilerin kullanılması: 

MADDE 207. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, Toprak ve Tarım Reformu Fonundan 
sağlanacak her çeşit nakdî ve aynî krediler Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının denetimi 
altında o köy veya beldedeki, yoksa, yakınındaki toprak ve tarım reformu kooperatifi eliyle 
çiftçi ailelerine verilir. 

Kredilerin ödenmesinden toprak ve tarım reformu kooperatifi borçlu çiftçi aileleri ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. 

Kooperatif verilen kredilerin yerine kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

T. C. Ziraat Bankasının açacağı kredi: 

MADDE 208. — T. C. Ziraat Bankası, toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin Müsteşarlık 
örgütünce tespit edilecek kredi ihtiyaçlarını öncelikle karşılar. Bu kredilemede müteselsil kefalet 
usulü uygulanır. 
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d) Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifler:! kurucu ortaMarmın sermayeye katılma pay
larının yüzde yiiimdıbeşi ve bu kanunun 82 nci madesiine göre yapılacak yardımlar, 

e) Motorlu ve motorsuz araç giderleri dahil toprak ve tanm reformu ile ilgili cari giderler, 
f) Bankalarca toprak ve tanm reformu bölgeleııilnldeikli çiftçilere verilecek kredilerin faik 

miktarının (belirli bir oranınin fondan karşılanması üe İlgili güderler, 
ıg) Eğitim imerkezleri ile (kurslarda yapılacak temrin çalışmaları lüle üilgıili her türlü gider

ler, 
h) Arazisi kamulaştırılan kimselerin 26 ncı madde bükümlerine göre makina, alet ve ekip

manlarının satınalınma karşılıkları, 
i) 4753 sayilı Çiffcçiynl Topraklandırma Kanununun uygulanmasından doğup, kesinleşen 

mahkeme üâimlanna »dayalı iborçlar, 
j) Mera, yaylak ve kışlakların ıslah, hakim ve geliştirilmeleri ve sınırlarının tespiti1 ile ilgili 

giderler. 
Ancak, geçici veya sözleşmeli olarak çalıştıranlar dışındaki personelin aylık ve ücretleri hu 

foddan ödenemez, Bu kanunun 195, 197, 199 ve 200 ncü maddelerindeki harcamalar fondan kar
şılanır. 

Fonun yönetim ve denetimi : 

MADDE 203. — Toprak ve Tanm Reformu Fonunun yönetiimi üe Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı görevlidir. 

Fonun ylönetüani, kullanılması, yapılacak harcamaların nitelik ve aynntılan, kredilerin mik
tarları, faiz oranlan, süre ve şartlan, hesapların tutulması esasları ve fonla dflgili olarak T. C. Zi
raat Banfcafsinca yürütülecek işlemler ve diğer hususlar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğınca Maliye Bakanlığının ve T. C. Ziraat Bankasının görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikte 
gösterür. 

Fonun hesap dönemi bütçe yılıdır. 
Fonun hesaplan ve yıllık bilançosu 468 sayılı Kanuna göre Başbakanlık Yüksek SDenetleme 

Kurulunca denetlenir. 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan yapılacak harcamalar ve işlemler 1050 sayılı Muhase-

bei Umumiliye Kanunu ile 832 sayılı (Sayıştay ve 2490 sayılı Artırma, Eksütme ve İhale Kanun
larına tabii değildir. 

Kredilerin kullamlması : 

MADDE 204. — Toprak ve tanm reformu bölgelerinde, Toprak ve Taırim Reformu Fonundan 
sağlanacak her çeşit nakdî ve aynî krediler Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının denetimi 
altımda o köy veya (beldedeki yoksa yakınındaki Toprak ve Tanm Reformu Kooperatıüfi eforyle 
çiftçi ailelerine verilir. 

Kredilerin ödenmesinden Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi borçlu çiftçi aileleri ile bir
likte miiteselsilen sorumludur. 

Kooperatif verilen kredilerin yerine kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

T. 'C. Ziraat Bankasının açacağı kredi : 

MADDE 205. — T. C. Ziraat Bankası Toprak ve Tarım Reformu Kooperal^erdnin yapılacak 
plân ve proje esaslarına göre Toprak ve Tarım Reforlmu Müsteşarlığınca tespit edilecek kredi 
ihtiyaçlarını öncelikle karşılar. Bu kredilerin teminatı, bu kanunla kurulan Toprak ve Tanm Re
formu Kooperatiflerinin mesuliyeti ve kooperatif ortaklarının borç senetlerinin T. C. Ziraat Ban-
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Alacakların tahsili usulü : 
MADDE 209. — Toprak dağıtımında ve arazi toplulaştırmada dağıtılan toprak ile yapı ve ku

ruluşların bedelleri ve bu kanun hükümleri dairesinde açılan her çeşit kredilerden doğan alacak
lar, vadesinde ödenmezse 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümle
rine göre borçlu çiftçiden alınır. Ancak, anılan kanunun gecikme zammına ilişkin hükümleri uy
gulanmaz. 

Zor durumda, alacakların alınması geriye bırakılır. Zor durum hali ve geriye bırakma süresi, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir, 

Özel amaçlarla kredi verilmesi : 

MADDE 210. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde : 
a) Mirasçılar ve hissedarlar arasındaki ortaklığın sona erdirilmesi, 
b) Arazi toplulaştırmada tahsislerden doğacak değer farklarının giderilmesi, 
c) Projeye dayalı mera, yaylak ve kışlakların ıslahı, bakım ve korunması ile bunlardan ailele

rin yararlanması, 
Amaçlariyle Toprak ve Tarım Reformu Fonundan veya T. G. Ziraat Bankasınca kredi açılır. 
Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri dışında (b) ve (c) bentlerinde gösterilen krediler T. O. Zi

raat Bankasınca müteselsil kefalet usulüne göre sağlanır. Kredi verilmesine ilişkin esaslar, Yönet
melikle düzenlenir. 

Aynî krediler : 

MADDE 211. — Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftliklerinde, ıslah istasyonlarında, fidanlık
larında, hayvan yetiştirme kurumlarında ve haralarında yetiştirilen tohumluk, fidan ve damızlık 
hayvanlardan dağıtılacaklar, öncelikle bu kanun gereğince topraklandırılanlara verilir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarımsal üretim araç ve gereçlerini toprak ve tarım reformu ko
operatiflerine taksitle sağlar, 
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kasına devir ve temlik edilmesi suretiyle sağlanır. T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tarım Refor
mu Kooperatiflerine, ortakların genel ihtiyaçları için yatırım kredisi açtığı ahvalde, krediye ko
nu folan gayrimenkuller ve tesisler banka lehine ipotek edilir ve menkuller rehin ahnır. 

T. C. Ziraat Bankası, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine verdiği kredilerin açılış ga
yesine uygun olarak kullanılıp [kullanılmadığını ve kredi ile ilgili diğer hususları Toprak ve 
Tarım Reformu .Müsteşarlığının muvafakati ile kontrol edebilir. 

Kremdi verilmesine ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Ban
kası tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. 

Alacakların tahsili usulü : 

MADDE 206. — Toprak dağıtımında ve arasi toplulaştırılmasında dağıtılan toprak ille yapı 
ve tesislerim bedelleri ve bu kanun hükümleri dairesinde açılan her çeşit kredilerden doğan ala
caklar T. C. Zirat Bankasınca takip ve tahsil olunur. Bu alacaklar vâdesinde ödenmezse, T. C. Zi
raat Bankası 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
gerekli işlemleri yapar. Ancak, anılan kanunun gecikme zammına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Zor durumda alacakların alınması geriye bırakılabilir. Zor durum hali ve geriye birakma sü
resi, T. C. Ziraat Bankasının görüşleri alınarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca çı
karılacak yöneitimeliikte belirtilir. 

T. €. Zirat Bankasına verilen işler bankanın aslî görevlerindendir. Bu hizmetlerin ifası ile 
ilgiılli masraflarını karşılamak üzere T. C. Ziraat Bankasına, borçlulardan bu madde hükmüne 
göre yapacağı tahsilatın yüzde Ibirini geçmemek üzere ödenecek meblâğ, Toprak ve Tarim Refor
mu Fonundan karşılanır. 

Özel amaçlarla kredi verilmesi : 

MADDE 207. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde : 
a) Mirasçılar Veya hissedarlar arasındaki] ortaklığın sona erdirilmesinde, miras • hissesi tasfiye 

edilen ortakların miras paylarının ödenmesi, 
b) Arazi! toplulaştırmasında kendisine, evvslca sahiıbolduğu araziden daha fazla değerde arazi 

tahsis ledilen arazi sahiplerinin bu değer farkını ödemeleri, 
c) Toprak ve Tarim Reformu Kooperatiflerince projeye dayalı mera, yaylak ve kışlakların 

bakım ve ıslahı, 
Amaçlarıyle Toprak ve Tarım Reformu Fonundan veya T. C. Ziraat Bankasınca kredi açılır. 
Bu maddedeki krediler dolayısıyle T. C. Ziraat Bankası, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Ka

nununun 11 ncl maddesinde beilirtilen teminatlardan bir veya birkaçinı alır ve bu konudaki 
kredi verilmesine ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Ban
kası tarafından ,müştereken hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. 

Aynî krediler : 

MADDE 208. — Tarım Bakanlığı Devlet Üretme Çiftliklerinde. ıslah istasyonlarında, fidan
lıklarında, hayvan yetiştirme kurumlarında ve haralarında yetiştirilen tohumluk, fidan ve da
mızlık hayvanlardan dağıtılacaklar, öncelikle bu kanun gereğince topraklandırılanlara verilir. 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarımsal üretin ve araç ve gereçlerini Toprak ve Tarim Refor
mu Kooperatiflerine-taksitle sağlar. 
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ONBEŞİNOt BÖLÜM 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Toprak ve tarım reformunu kolaylaştırma yükümü : 

MADDE 212. — Resmî daire, kurum, kurullar ve gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri, top
rak ve tarım reformu ile ilgili hususları geciktirmeden yerine getirmek, cevapları vermek, gerekli 
işlem ve incelemeleri öncelikle yapmak ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yükümlüdürler, 

Arazi normunuîi korunması: 

MADDE 213. — Toprak ve tarım reformu uygulanmış olan bölgelerde bu kanunun 28 nci madde
si hükmüne göre arazileri kamulaştırma dışında tutulmuş olan arazi sahipleri, bu arazilerini 53 ncü 
madldöde önlğörülein mâlktajrlairın altıma 'düşecek şekilde parçalara ayıramaz ve her ne suretle olursa 
olsun ifraz ve taksim edemez. 

Ancak sahiboldukları arazinin tamamı 53 ncü maddede öngörülen normların altındaki arazi sa
hipleri bu arazileri devir ve temlik edebilirler. 

Devletçe dağıtılmış olan topraklar • 

MADDE 214. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve 
Teknik Bahçivanlık Okulları Kanunu uyarınca dağıtılan topraklar, bu kanunun dağıtılan toprak
lara ilişkin hükümlerine tabidir. 

Bu suretle dağıtılmış olup da kanunlarındaki sebeplerden biriyle geri alınması gereken toprak
lar için, ilgili Bakanlığın dâva hakkı saklıdır. 

Üzerinde turistik, sınaî ve benzeri tesisler kurularak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ta
rım arazisi niteliğini kaybetmiş olan ve geri alınmasında toprak ve tarım reformunun uygulanma
sı bakımından yarar görülmiyen arazi, gerçek karşılığı Hazineye ödenmek suretiyle tesis sahibinin 
mülkiyetine geçirilebilir, 

Tarım dışı amaca tahsis : 

MADDE 215. — Bu kanun hükümlerine göre sahibine bıraküan veya dağıtılan toprağın tama-
mı veya bir kısmı tarım dışı amaçlarda kullanılamaz. Ancak zorunluk olan hallerde ilgili Bakanlı
ğın müracaatı üzerine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının da görüşü alınarak, Bakanlar Ku
rulu tarafından bu arazinin tarım dışı amaçlarda kullanılmasına müsaade edilebilir. 
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ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRLÜ HÜKÜMLER 

Toprak ve tarım reformunu kolaylaştırma yükümü : 

MADDE 209. — Resmî daire, kurum, kurullar ve gerçek kişilerle özel hukuk tüzel İnsileri, 
toprak ve tarım reformu Sle ilgili hususları geciktirmeden yerine getirmek, cevapları vermek, 
gerekli işlem ve incelemeleri öncelikle yapmak ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yüküm
lüdürler. 

Arazi normunun korunması : 

MADDE 210. — Toprak ve tarım reformu uygulanmış olan bölgelerde bu Kanunun 23 nci' mad
desi hükmüne göre arazileri kamulaştırma dışında tutulmuş olan arazi sahipleri, bu arazilerini 
54 ncü maddede öngörülen miktarların altına düşecek sekide parçalara ayıramaz ve her ne su
retle olursa olsun ifraz ve taksim edemez. 

Ancak salhiıboldukları arazinin tamamı 54 ncü maddede öngörülen normların altındaki avazi 
sahipleri bu arazileri devir ve temlik edebilirler. 

Devletçe dağıtılmış ulan topraklar : 

MADDE 211. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat 
ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu uyarınca dağıtılan topraklar, bu kanunun dağıtılan 
topraklara ilişkin hükümlerine tabidir. 

Bu suretle dağıtılmış olup da kanunlarındaki sebeplerden biriyle geri alınması gereken top 
raklar için ilgili bakanlığın dava hakkı saklıdır. 

Üzerinde turistik, sınai ve benzeri tessiler kurulması ve iskân üniteleri, g-acekondular ve mes
ken olarak kullanılan yapılar inşa edilmesi sebebiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ta
rım arazisi niteliğini kaybetmiş olan ve geri alınmasında toprak ve tarım reformu uygulaması ba
kımından yarar görülmeyen arazi, yapı ve binanın inşa edildiği veya tesisin kurulduğu tarih
teki gerçek karşılığı Hazineye ödenmek suretiyle yapı veya tesis sahibinin mülkiyetine geçirile
bilir. 

4753 ve 4486 sayılı kanunlara göre dağıtılan arazi, verimli olarak işletilememesi nedeni ile 
sahibi tarafından kendisi ile aynı köyde veya bitişik köyde ikâmet eden diğer bir şahsa ait 
arazi ile 26 Temmuz 1972 tarihinden önce trampa edilmiş lise ilgililerin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına ve toprak ve tarım reformu bölgeleri dışlnda Köy işleri Bakanlığına 
başvurmaları ve isteklerinin uygun görülmesi halinde tapu sicillinde yeni duruma göre gerekli 
düzeltme yapılabilir. 

Tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisi : 

MADDE 212. — Toprak ve tarım reform bölgelerinde, bu kanunun hükümlerine göre sahibine 
bırakılan veya dağıtılan arazinin, tarımsal işletme ile ilgili olan yapı ve tesisler hariç, tamamı 
veya bir kışımı tarım dışı amaçlarda kullanılamaz. Ancak, zorunluluk olan IhaHerde on dönüm ka
dar olan arazi, ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarlm Reformu Müsteşarlığının dlzni ile, 
on dönümün üstündeki arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulu karan ile tarım dışı amaçlarda kullanıla
bilir. 
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Orman sınırlarının tesbiti: 
MADDE 216. — Bu kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, uygulama alanı sınırında veya 

içinde tespit ve tahdidi yapılmamış orman varsa, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sınırı 
öncelikle tayin ve tespit edilir. 

Reform, bölgelerinde tapulama uyuşmazlıklarının incelenmesi : 

MADDE 217. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya arazi toplulaştırma alanlarında ta
pulamadan doğan uyuşmazlıklar, tapulama komisyonları ve tapulama mahkemelerince öncelikle çö
zülür. Tapulama hâkimliğince verilen kararların temyiz edilmesi halinde, bu kararlar Yargıtayca 
öncelikle incelenir. 

Uyuşmazlıklar reformun veya toplulaştırmanın uygulanması için yapılması öngörülen proje ve 
plânların yapıldığı zamana kadar çözüme başlanamadığı takdirde, proje ve plânlar, tapulama tespit
leri esas alınarak hazırlanır. Proje ve rclânm uygulanmasından sonra çözüme bağlanan uyuşmaz
lıklar sonunlda haklı çıkıldığı takdirde, dolaya konu taşınmaz mal varsa, haklı olana aynen veri
lir. Ancak, plân ve projeye aykırı düşen hallerde alacak bedele dönüşür. 

Sınırların belirtilmesi ve korunması : 

MADDE 218. — Bu kanun hükümlerinin uygulandığı alanlarda çiftçiler topraklarının sınırla
rını Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının bildirmesi tarihinden itibaren iki yıl içinde el
verişli ve belirgin işaretler ile belirtmek ve bu işaretlerin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. 

Sınırların ne gibi oynamaz işaretlerle belirtileceği, belirtilen sınırların korunması ve ilgililerin 
bu işlerin giderlerine katılma şekli Yönetmelikte gösterilir, 

Suyu kullanma düzeni : 

MADDE 219. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde suların tarıma tahsisi, kullanmada ön
celik sırası ve izinler, sulama ücretleri, su tevzii sistemi gibi hususlar Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

Reform bölgeleri dışında, kuruluş kanunları ile verilen yetkiler çerçevesinde, ilgili bakanlık
larca Yönetmelikteki esaslar dahilinde suların tarımda verimli olarak kullanılması ile ilgili tedbir
ler alınır. 
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Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında köy, kasaba ve şehirlerin kurulması ve geliştiril
mesi, endüstri alanları, maden, taş, kum, tuğla ocakları, hava alanları, turistik yerler, sportif 
alanlar ve miMî savunma ihtiyaçları için lüzumlu olan arazi tarıma elverişli olmayanlardan ayrı
lır. Bu gibi ihtiyaçların karşılanmasında tarım arazisinden faydalanmak zorunluluğu hâsıl ol
duğu takdirde, on dönüme kadar olan arazi ilgili bakanlığın müracaatı ve Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının izni ile, on dönümün üstündeki arazi ise ilgili bakanlığın müracaatı ve Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile tarım 
dışı amaçlarda kullanılabilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince, talepte bulunacak kuruluşlar, projelerini hazırlarken tarıma 
en az elverişli olan araziyi ön slrada tutarlar. ••..,-,. 

Orman sınırlarının tespiti : 

MADDE 213. — Bu kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, uygulama alanı sınırında 
veya içinde tespit ve tahdidi yapılmamış orman varsa, 6831 sayılı Orman' Kanununa göre orman 
sınırı öncelikle tayin ve tespit edilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde tapulama uyuşmazlıklarının incelenmesi : 

MADDE 214. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya arazi toplulaştırma alanlarında 
tapulamadan doğan uyuşmazlıklar tapulama komisyonlar! ve tapulama mahkemelerince öncelik
le çözülür. Tapulama hâkimliğince verilen kararların temyiz edilmesi halinde bu kararlar Yar-
gıtayca öncelikle incelenir. 

Uyuşmazlıklar toprak ve tarım reformunun veya toplulaştırmanın uygulanması için yapılması 
öngörülen proje ve plânların yapıldığı zamana kadar çözüme bağlanaimadığı takdirde, proje 
ve plânlar tapulama tespitleri esas alınarak hazırlanır. Proje ve plânin uygulanmasından son
ra çözüme bağlanan uyuşmazlıklar sonunda haklı çıkıldığı takdirde, davaya konu taşınmaz mal 
varsa haklı olana aynen verilir. Ancak, plân ve projeye aykırı düşen hallerde alacak bedele dö
nüşür. 

Sınırların belirtilmesi ve korunması : 

MADDE 215. — Bu kanun hükümlerinin uygulandığı alanlarda çiftçiler topraklarının sınır
larını Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının bildirdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
elverişli ve beflirgün işaretler ile belirtmek ve bu işaretlerin sürekliliğini! sağlamak zorundadırlar. 

Sınırların ne gibi oynamaz işaretlerle belirtileceği, belrtûen sınırların korunması ve ilgili
lerin bu (işlerin giderlerine katılma şekli yönetmelikte gösterilir. 

Suyu kullanma düzeni : 

MADDE 216. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde suların tarlma tahsisi, kullanmada ön
celik sırası ve izinler, sulama ücretleri, su tevzi sistemi gibi hususlar Toprak ve Tarim Refor
mu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelükte be
lirtilir. 

Toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında, kuruluş kanunüan ile verilen yetkiler çerçeve
sinde, ilgiili bakanlıklarca yönetmelikteki esaslar dahilıünde 'suların tarımda verimli olarak kul
lanılması üe ilgili tedbirler alınır, 
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Taşınmaz mallara görevlilerin girmesi : 

MADDE 220. — Bu kanunun uygulanmasında görevli olanlar ellerinde o yerin en büyük mülkî 
amirince verilmiş belgeleri ve yanlarında belediye meclisi veya köy ihtiyar kurulundan bir kişi bu
lunmak şartiyle taşınmaz mallara gündüzleri girebilirler. Karşı koyma halinde güveinılik kuvvet
lerinin yardımı istenir. 

Bilirkişiler ile komisyon başkanı ve üyelerinin yemini : 

MADDE 221. — Bu kanuna göre kurulacak komisyonların başkan ve üyelerine ve bilirkişilere, 
görevlerine başlamadan önce, görevli mahkeme hâkimi veya bulunmadığı takdirde o yer asliye hu
kuk mahkemesi hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince verilen görevi 
doğru ve kanunlara uygun biçimde yerine getireceğine dair yemin ettirilir ve durum tutanakla 
belgelendirilir. Tutanağın bir örneği saklanmak üzere, mahkemece Toprak ve Tanın Reformu Müs
teşarlığına gönderilir. 

Vergi, hare ve resimden muaflık : 

MADDE 222. — Bu kanun hükümlerinin uygulanması dolayısıyle yapılacak başvurmalar, ve
rilecek dilekçe ve bildirimler, düzenlenecek yüklenme senetleri, tasarruf belgeleri, kira ve ortak
çılık sözleşmeleri ve benzeri her türlü kâğıtlar ve resmî mercilerce veya noterliklerce yapılacak 
işlemler bütün vergi, hare ve resimlerden muaftır. 181 ncl madde hükmü saklıdır. 

Gümrük muaflığı : 

MADDE 223. — Bu kanunun uygulanması ile İlgili olarak uluslararası kuruluşlardan, ve ya
bancı devletlerden bağış veya yardım yolu ile gönderilen veya toprak ve tarım reformu projeleri 
için ithal edilecek her çeşit araç ve gereçlerin yurda sokulması her türlü vergi, resim ve harçlar
dan muaftır. 

Tebligat : 

MADDE 224. — Bu kanun gereğince yapılacak tebligatta, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Mahkemelerin veya diğer organların yetkili memurları tarafından, özel kişilerle tüzel kişilerin 
tebellûğa yetkili kimselerine, kimlikleri tespit ve tevsik olunarak yapılan tebligat geçerlidir. Ya
pılacak tebligat, hiçjbir ücrete tabi değildir. 

Bölge başkanlığı işlerinin devredilmesi : 

MADDE 225. — Toprak ve tarım reformu bölge örgütünün kaldırılması halinde, bu örgütün 
bölgedeki tarımsal gelişme hizmetleriyle ilgili görevleri bu bölgedeki Tarım Bakanlığının örgütü 
ve bu kanun uyarınca yerine getirilmesi gerekli diğer görevleri ilgili bakanlıkların örgütleri ya
par ve kalan işleri yürütür. 

Toprak ve tarım reformu fonuna aktarma : 

MADDE 228. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 ve 48 nci maddelerinde 
sözü geçen fon bakiyesi ile fonun alacak ve borçlan bütün hak ve vecibeleriyle toprak ve tanm 
reformu fonuna geçer. 
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Taşınmaz inallara görevlilerin girmesi : 

MADDE 217. — Bu kanunun uygulanmasında; tespit, tahsis, tabiiye, proje uygulaması ve 
açılmış olan davalarla ilgili olarak, görevliler, ellerinde o yerin ıen büyük idare amirince veril
miş belgeler ve yanlarında belediye meclisi veya köy ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya bu 
heyetler tarafından tevkil edilecek bir kişi bulunmak şartıyle taşınmaz mallara gündüzleri girebi
lirler. Karşı koyma halinde güvenlik kuvvetlerinin yardımı istenir. 

Bilirkişiler ile komisyon başkam ve üyelerinin yemini : 

MADDE 218. — Bu kanuna göre kurulacak komisyonların başkan ve üyelerine ve bilirkişi
lere, görevlerine başlamadan önce, görevli mahkeme hâkimi veya bulunmadığı takdirde o yer 
asliye hukuk mahkemesi hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince, ve
rilen görevi doğru ve kanunlara uygun biçimde yerine getireceklerine dair yemin ettirilir ve 
durum tutanakla belgelendirilir. Tutanağın bir örneği, saklanmak üzere, mahkemece Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığına gönderilir. 

Vergi, harç ve resimden muaflık : 

MADDE '219. — Bu Ikanun hükümlermin uygulanması do'layısıyle yapılacak başvurmalar, ve
rilecek dilekçe ve 'bildirimler, düzenlenecek yüklenme senetleri, tasaırruf Ibelgeleri, kira ve ortak
çılık ıs özleşmeleri ive Ibenzerii ber türlü kâğıtlar ve resımî ımeroilerce veya Moterliklerce yapılacak 
işlemler •bütün vergi, hare ve rejimlerden muaftır. 179 uicu imaidde hükmü saklıdır. 

Gümrük muaflığı : 

MADDE '220. — Bu kanunun uygulaoııması ile lilgili lolarak uluslararası kuruluşlardan ve ya
bancı devletlerden (bağış veya yardım yolu fiile gönderilen veya toprak ve (tarım reformu proje
leri üçün İthal ledilecek her çeşit araç ve gereçlerin yurda sokulması ber türlü vergi, hare ve re
simlerden muaftır. 

Tebligat : 

MADDE 221. — Bu kanun gereğince yapılacak tebligatta 7201 ısayılı Tebligat Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Mahkemelerin veya diğer organların yetkili memurları tarafından, özel kişilerle tüzel ıkişiile-
rin tebellûğa yetkili kimselerine, kimlikleri tespit ve tevsik olunarak yapılan teblgat geçerli
dir. Yapılacak tebligait Ihiçbir ücrete tabi Ideğildir. 

Toprak ve Tarım Reformu bölge başkanlığı işlerinin devredilmesi : 

MADDE 222. — Toprak ve Tarım Reformu bölge örgütünün kaldırılması hainde, örgütün 
bölgedeki tanımsal gelişime Mzmetleriyle ilgiili görevleri, bu fbölgedeki Tarım Bakanlığının örgütü 
ve bu kanun uyanınca yerine getirilimesd gerekli diğer görevleri ilgili (bakanlıkların (örgütleri ya
par ve kalan (işleri yürütür. 

Toprak ve Tarım Reformu fonuna aktarma : 

MADDE 223. — 4753 ısayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 ve 48 nci maıddelerimde sö
zü g&ç&n fon bakiyesi ile fonun allacak ve borçları ıbütün hak ve vecibeleriyle Toprak ve Tanım 
Reformu fonuna geçer. 
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Devlet Memurları Kanununa eklenen hüküm : 

MADDE 227. — 1327 sayılı Kanunla değişik 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 ncî 
madde'sine aşağıdaki bent eklenmiştir : 

«f) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 193, 199 ve 200 noü maddeleri hükümleri saklı
dır.» 

ONALTINCI BÖLÜM 

CEZA HÜKÜMLERİ 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesi : 

MADDE 228. — Bu kanunun 14 ncü maddesinde yazılı bildirimileri belli süre içerisinde ilgili 
mercilere vermiyenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 15 günden 2 aya kadar hafif hapis 
veya 200 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırılırlar. 

Bu suçlara 'ilişkin dâvalar, sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Görevi ihmal veya kötüye kullanma : 

MADDE 229. — Bu kanunun uygulanmasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan bele
diye başkanları veya belediye encümeni üyeleri veya muhtarlar veya köy ihtiyar kurulu üyeleri 
veya diğer görevliler Türk Ceza Kanununun 230 nou ve 240 ncı maddelerinde yazılı cezalarla ce
zalandırılırlar. Sebebolunan zarar ayrıca ödettirilir. 

Kiracılık ve ortakçılık hükümlerine aykırı davranma : 

MADDE 230. — Bu kanunun 115 veya 125 nci maddelerine veya 116 ncı maddesinin (a), (fc), 
(c), (d) bentlerinden birisine aykırı davranan toprak sahipleri 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasına çarptırılır. 

Mera, yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı davranma : 

MADDE 231. — Mera, yaylak ve kışlağın tespit ve tahsisi işlemlerini engelleyen veya sınır işa
retlerini bozan veya yerini değiştiren ya da bu yerlerin tamamını veya bir kısmını eken veya sü
ren veya işgal eden veya bu kanunda gösterilen usullere aykırı olarak hakkı olmadığı halde veya 
hakkından çok hayvan sokan, Türk Ceza Kanununun 513 ncü maddesinde yazılı ceza ile cezalandı
rılır. 

Yukardaki fıkrada açıklanan fiiller celbir ve şiddet veya tehdit ile veya içlerinden birisi silahlı 
olan birkaç kişi veya silâhlı olmasa bile on kişiden çok kişi tarafından icra olunmuş ise, fail bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına çarptırılır. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili yararlanma, koruma ve ıslah hükümlerine aykırı davranan
lar bir aya kadar hafif hapis veya 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca yukardaki fıkralarda belirtilen fiiller dolayısıyle sebebolunan hasar ve zararın tazmini
ne hükmolunur. 

Kendilerine karşı suç işlenen mera, yaylak ve kışlak korucuları bu kanunun uygulanması bakı
mından memur sayılır. 
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Devlet Memurları Kanununa elde nen küldün : 

MADDE 224. — 1327 »ayılı Kanunla (değişik 657 »ayık Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesinle aşağıdaki bent eklenmiştir : 

«f) Toprak ve (Tarım Reformu Kanunununl89, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 ncü mad
deleri bükümleri saklıdır.» 

ON ALTINCI ©ÖLÜM 

OttZA HÜKÜMLERİ 

Süresinde bildirim 'vermemenin ve gerçeğe aykırı 'beyanda bulunmanın müeyyidesi : 

MADDE 225. — !Bu (kanunun 14 ncü maddesinde ıyazık bildirimleri belli ısüre içerisinde ilgili 
merdülere vermeyenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar onbeş Igünden Ski (aya (kadar hafif 
hapis veya İM yüz liradan Ibin liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırılırlar. 

Kiracılık ve ortakçılık, hükümlerine aykırı davranma : 

MADDE 1226. ,— Bu kanunun 125 nci (maddesine aykırı davranan arazi ısakipleıi, fiilleri Türk 
Ceza Kanıunıunıda daha «ağır ibir cezayı istilzam etmediği takdirde, ,beş yüz liradan iiki bin beş yüz 
liraya kadar (ağır 'para ıcezasına .çarptırılırlar. 

Mera, yayletk ve kışlak hükümlerine aykırı davranma : 

MADDE 227. — Mera, yaylak ve kışlağın tespit ve (tahsisi işlemlerini engelleyen veya ısınır 
işaretlerini (bozan veya yerini değiştiren veya bu yerlerin ıtaflnjaimını veya Ibir ılasımını eken veya 
süren veya işgal eden veya Ibu kanunda -gösterilen usullere laykın olarak hakkı almadığı halde 
veya hakkından çok hayvan sakan Türk Ceza Kanununun 513 ncü (maddesinde yazık ceza ile ceza
landırılır. 

Yukardalki fıkrada açıklanan fiiller cebir ve şiddelt veya tehdit ile veya İşlerinden birisi si-
lâhk olan birkaç kişi veya silahlı olmasa ikile on kişiden çok İkisi tarafından icra olunmuş ise, 
fail bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına çarp
tırılır. 

Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili yararlanma, 'koruma ve ııslah hükümlerine aykırı davrananlar 
bir aya kadar hapis veya beş yüz liradan <JM bin beş yüz İraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Ayrıca yukardaki fıkralarda belirtilen fiiller dolayısıyle isebeiböluman (hasar ve zararın tazmi
nine hükmokıınur. 

Mera, yaylak ve kışlak korucularının görevleri dolayısıyle işledikleri .suçlara, 'Türk Ceza Ka
nunumun memurlar hakkındaki hükümleri uygulanır. (Bunların, 'ifa eıttiikleri görevlerinden dola
yı kendilerine karşı lişlenen (suçlar, (memurlar aleyhine işlenmiş sayılır. 
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Sınır belirtmede veya korumada ihmal : 

MADDE 232. — Bu kanunun 218 nci maddesinde belirtilen süre içimde ve şekilde arazilerinin 
sınırlanma bölüntmeyıeoi! veya 'sınar i§are*le!rliıniiın sürelkliliğinl sağlamakta ihmal gösterenler 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 

iSON HÜKÜMLER 

Yönetmclililer : 

MADDE 233. — Aksi beiiMmeyeın haillerde, bu kanunda öngörülen yönetmeliklerin, kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılması gereklidir. 

Toprak ve tarım, reformu kooperatifleri tip anasözleşmeleri : 

MADDE 234. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleri tip anasözleşmeleri bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. 

Kiracılık ve ortakçılık hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 235. — Bu kanunun kiracılık ve ortakçılıkla ilgili hükümleri toprak ve taran refor
mu bölgeleri dışında kanunun yürürlüğe girmesinden onsekiz ay sonra başlamak üzere uygulanır. 

Ortakçılık ve kiracılıkla ilgili tip sözleşmelerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içimde hazırlanması zorunludur. 

Mera, yaylak ve kışlar hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 236. — Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili hükümler bu kanun uyarınca mera, yaylak 
ve kışlak tespiti yapılan köy ve beldelerde uygulanır. 

Kamulaştırmada ve bedele dönüşen diğer haklarda ödeme şekli : 

MADDE 237. — Bu kanun uyarınca yapılacak her türlü kamulaştırmalarda ve bedele dönü
şen diğer haklarda karşılıklar, 40, 41 ve 42 nci maddelere göre ödenir. 

Toprak ve iskân işleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 238. — Eeform bölgesi içinde ve dışında: 
4753 sayılı Kanunun uygulanması sırasında 18 No. lu dağıtım cetvellerine göre 24 . 5 . 1971 

tarihinden önce ilgili valilikçe onaylanmış dağıtım işleriyle, evvelce yapılmış dağıtımların Danış
tay, mahkeme ve idari kararlar gereğince tashih ve ıslah işlemleri, 

Eeform bölgesi dışında: 
a) Bu kanunun 11 nci bölümündeki esaslar dahilinde mera, yaylak ve kışlakların tahdit ve 

tahsisi ve tahsis amacının değiştirilmesi, 
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Sınır belirtmede veya korumada ihmal : 

MADDE 228. — Bu (kanunun 215 nci maddesinde belirtilen süne içinde v« sekide araallaraınin 
suuırlarmı belrifemeyen veya ısınır işaretlerinin sürekliliğini ısiağlamklkta ihmal gösterenler beş yüz 
liradan ilki ıbin beş yüz liraya kadar «ağır para cefası İle (cezalandırılır. 

ON YEDİNCİ BÖLÜM 

ıSON HÜKÜMLER 

Yönetmelikler : 

MADDE 229. — Aksi belirtilmeyen hallerde, bu (kanunda /öngörülen yönetmeliklerin, ikanu-
nun yürürlüğe girmesi talihinden itibaren !bir yıl içinde çikanlması gereklidir. 

Toprak ve tarım reformu kooperatifleri tip anasözleşmeleri : 

MADDE 230. — Toprak ve tarım reformu kooperatifleri tip ianasözleşmeleri bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç lay içlinde çıkarılır. 

Kiracılık ve ortakçılık hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 231. — (Bu kanunun kiracılık ve ortakşıtakilia BğîM. hükümleri (toprak ve tarun refor
mu /bölgeleri (dışında (bu kanunun yürürlüğe girmesinden (iki yıl sanra başlamak ve ilk hasat dö
nemi tsonu gözbıiünde ıbulundurulıuak suretiyle uygulanır. 

Ortoalkçıhk ve kiracılıkla ilgili tip anos özleşmelerin bu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihten 
itibaren (bir yıl içimde (hazırlanması zorunludur. 

Mera, -yaylak ve kışlak hükümlerinin uygulanması : 

MADDE 232. — Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili hükümler bu (kanun uyarınca, mera, yay
lak ve (kışlak itaspiti yapılan köy ve beldelerde uygulanır. 

Kamulaştırmada ve bedele dönüşen diğer haklardan ödeme şekli : 

MADDE 233. — Bu kanun uyarınca yapılacak her türülü (kaanulaştırnıialarda ve bedele dönüşen 
diğer haklarda kadılıklar, 40, 41 ve 42 nci maddelere göre ödenir. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanimasınldan doğup kesinleşen ımiaJhfceme 
ilâmlarına dayalı (borçlar da bu kanunun 40, 41 ve 42 noi ımaddelerine göre ödenir. 

Toprak ve iskân işleri ile ilgili hükümler : 

MADDE 234. — Reform bölgesi içinde ve 'dışında : 
4753 sayılı Kanunun uygulanması şurasında 18 No. lu dağıtım cezvelerine (göre 24 . 5 . 1971 

tarihînden önce ilgili valilikçe (onaylanmış dağıtım işleriyle evvelce yapılmış dağıtımların Danış
tay, mahkeme ve idarî kararlar gereğince tashih ve ıslah işlemleri, 

Reform bölgesi dışında : 
a) Bu kanunun 11 nci bölümündeki esaslar dahilinde ımera, yaylak ve kışlakların 'tahdit ve 

tah3ii!si ve tahsis amacının değiştirilmesi, 
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b) Bu kanunun 19 ncu maddesinde sayılan arazilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
dışımda tapuda Haizine adına tescil ettirilmek üzere belirtilmesi, 

c) Bu kanunun 26 ncı maddesinde sayılan arazilerin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının lüzum gördüğü yerlerde kamulaştırılması. veya satmalînımaisı, 

d) 4753 sayılı Kanun ve eklerine göre evvelce topraklandırılan ailelerin bu kanunun 204 ncü 
maddesiyle kurulan Toprak ve Tarım Reformu Fonundan kredilenmesi, 

e) 4753 sayılı Kanun ve eklerine göre evvelce topraklandırılan ailelerden arazisini topraklan
dırma tarihindeki mer'i hükümlere uygun bir sakilde işlemiyenlerin arazisinin geri alınması, 

f) Bu kanunun 19 ncu maddesinin (m) ve (n) bendlermde bahis konusu arazi fazlalıkları
nın, tapuda temlik ve tescilini sağlamak üzere tespit edilmesi, 

g) Bu kanunun 21 ve 23 ncü maddeleri gereğince kiraya verilecek Hazine arazisi genişliği
nin ve kiralıyacak topraksız ve yeter toprağı olmayan çiftçilerin tespiti, 

h) 2510 sayılı iskân Kanunu ile bu kanunun ek ve tadilleri gereğince göçmen, göçebe ve gö-
çürülenleriin iskânı, ekonomik ve sosyal ve güvenlik nedenleri ile yerleri kamulaştırılanların iskânı, 
köysel alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması, tarımdaki fazla 
iıüfusun ilgili kuruluşlarla müştereken hazırlanacak projelere göre diğer sektörlere iskânı, 

ile ilgili hizmetler Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 239. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren : 
a) 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile ek ve tadilleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) Bu kanun hükümlerinin uygulanmasında 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin, 818 sayılı 

Borçlar Kanununun, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun, 2510 sayılı iskân Kanununun, 2644 sayılı 
Tapu Kanununun, 5516 sayılı bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hak
kında Kanunum, ve bunların ek ve tadillerinin ve yürürlükteki diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. 
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'b) Toprak ve tarım reformu fonu toıfkânları ölçüsünde ve Toprak ve Tanım Reformu Müste
şarlığının (izni ile 4753 sayılı Kanun ve etkilerine göre evvelce (topraklandırılan ailelerin bu kanu
nun 2011 nci ımaddesiyle (kurulan toprak ve tansın ref oumu fonundan Ikredilenmesi, 

c) 211 noi1 maddemin üçüncü ve dördüncü Meraları bükümleri sakb (kalmak ikaydı ite, 4753 
sayılı Kanun ve efelerine göre evvelce topraklandırılan laliilelerdem arazisinli, 'topraklandırma (tari
hindeki mer'i (hükümlere uygun bir şekilde istemeyenlerin .arazisinin geri alınması, 

d) Bu ıkanunun 23 ncü ımıaddesi ıgereğince kiraya ıveriılecek 'Hazine iarazM genişliğinin ve 
kiralayacak topraksız ive yeter toprağı olmayan çiftçilerin (tespitti, 

e) 2510 [sayılı iskân Kanunu ifle Ibu (kamumun ek 've tadilleri gereğince göçmen, göçebe ve nak
len yerle^tMİenlıerim liskânı, ekonomik ve ısosyal güvenlllk nedenleri ile yerleri feamuilaştırıîanla-
rın iskânı, köysel lalanda iç iskânım düzenlenmesi ve ıköy gelişme (merfeezlerinim kurulması, taram-
daki fazla mıüfusun ilgili Ikuruluışlarla miisjterekem hazırlanacak projelere (göre /diğer sektörlere 
iskânı, 

ile ilgfiıli (hizmetler Toprak ve iskân işleri Genel 'Müdürlüğünce yürütülür. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 235. — Bu (kanun hükümlerimin uygulanmasında 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır

ma Kanununun, 743 ısayılı Türk Kanunu Medembimin, 818 ısayıla Borçlar Kanununun, 6830 ısayılı 
istimlâk Kanununum, 2510 ısayılı iskân iKamıumunun, 2644 sayılı Tapu IKamıumunun, 5516 ısayılı Ba
taklıkların Kurutulması /ve iBundan Elde Edilecek Topraklar hakkımda Kanunum ve bunların 
ek ve (tadillerinim ve yürürlükteki ıdiğer kanunların 'bu kanuna 'aykırı bükümleri uygulanmaz. 
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Yürürlük : 

MADDE 240. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 241. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16 . 4 . 1972 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Sanayi ve Tekmo. Bakanı 
M. Erez 

İmar ve Iskası Balkanı 
S. Bingöl 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

içişleri Bakanı 
F. Kubat 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
İV. Devres 

Köy işleri Bakanı 
N. Sönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Devlet Bakanı 
A. t 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. R. TJzuner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Y. Akçal 

Orman Bakanı 
8. İnal 
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Yürürlük : 

MADDE 236. — Bu Ikanum yaymu tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 237. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

TaJblo : 1) Bdr çilftlgl ai0se3İın̂  ̂ bıra<kılajca/,k ıs.ulu amsuzü mâlkttazn 

(Topuafli «nldelklsi = 50 İçin) 

İ l ç e " Dekar 

Adana (Merkez), Akçakale, Alanya, Anamur, Antalya (Merkez), Birecik, Bisımil, Bod
rum, Ceyhan, Dörtyol, Fethiye, Finike, Gazipaşa, İsketnıdemın, Kadirli, Kaş, Kozan, Ma
na vgarfc, Marmaris, Mersin (Merkez), Nusaybin, Samaındağı, Silifke, Suruç, Tarsus, Urfa 
(Merkez) 300 

Adıyaman (Merkez), Aydın (Merkez), Ayvalık, Bayındır, Çine, Edremit, Hilvan Ma
hiye, izmir (Merkez), Kırıkhan, Kilis, Kuşadası, Maraş (Merkez), Milas, Mut, ödemiş, 
Söke, Torbalı, Turguıtlkı, Viranşehir. 330 
Alaşehir, Beşiri, Çermik, Denizli (Merkez), Dikili, Diyarbakır (Merkez), Kemalpaşa 
(izmir), Kurtalan, Manisa (Merkez), Mardin (Merkez), Salihli, Siirt, (Merkez), Sive
rek, Soma, Tavas. 360 
Akhisar, Bergama, Palu 395 

Akçadağ, Arhavi, Amasya (Merkez), Ayancık, Balıkesir (Merkez), Bandırmia, Bayra
miç, Besni, Bulancak, Cide, Çanakkale (Merkez), Çemişkezek, Edirne (Merkez), Elâzığ 
(Merkez), Feke, Gaziantep (Merkez), Geyve, Gökçeada, Görele, Hopa, ipsala, İzmit 
(Merkez), Kartal, Keban, Malatya (Merkez), M. Kemalpaşa, Muğla (Merkez), Of, Sam
sun (Merkez), Silvan, Safnıop (Merkez), Sürmene, Tirebolu, Trabzon (Merkez), Ünye. 430 
Abanla, Adapazarı, Afşin, Akçakoca, Babaeski, Bafra, Beypazarı, Beykoz, Biga, Borçka 
(Yeniyol), Bucak, Bursa (Merkez), Çarşamba, Dursunibey, Düzce, Ereğli (Zonguldak), 
Ezine, Gebze, Gelibolu, Gemlik, Gördes, Gönen, Güney, İğdır, Kandıra, Kırklareli (Mer
kez), Lice, Lüleburgaz, Manyas, Ordu (Merkez), Osmaneli, Pazarcık, Rize (Meirkez), Sa
panca, Sarıyer, Selendi, Susurluk, Şile, Tekirdağ (Merkez). 475 
Aksaray (Niğde), Ankara (Merkez), Ayvacık, Bartın, Bieyşehir, Bigadiç, Burdur (Mer
kez), Çankırı (Merkez), Çiçekdağı, Demirköy, Elmalı, Emet, Emirdağ, Erbaa, Erzincan 
(Merkez), Giresun (Merkez), Gülşehir,, Gündoğmuş, Henıdek, İsparta (Merkez), İnebolu, 
İnegöl, İskilip, İvrindi, Kalecik, Kargı, Kayseri (Merkez), Keşan, Keçiborlu, Kırşehir 
(Merkez), Konya (Merkez), Korkuteli, Maçka (Cevizlik), Maden, Niksar, Osmancık, Pı-
narhisar, Polatlı, Saray, Safranbolu, Seydişehir, 'Sütçüler, Tokat (Merkez), Uşak (Mer
kez), Vezirköprü, Yenice, Zonguldak (Merkez). 520 

Akşehir, Artvin (Merkez), Avanos, Bilecik (Merkez), Demirci, Çorum (Merkez), Es
kişehir (Merkez), Gediz, Gölpazarı, Hakkâri (Merkez), EJgm, Karapınar, Karaman, Ku
la, Kuihı, Merzifon, Muş (Merkez), Ni'ğdıe (Merkez), Simav, Solhan, Şarkikaraağaç, Şe
reflikoçhisar, Taşköprü, Tefenni, Tosya, Zille. 570 
Akseki, Andırın, Ereğli (Konya), Ermenek, Elbistan, Cihanbeyli, Divriği, Doğanşehir, 
Sivrihisar, Şırnlak. 630 

Altıntaş, Çelikhan, Çubuk;, Develi, Eltaıadağ, Göksün, Keskin, Kütahya (Merkez) Nallıhan, 
Nevşehir (Merkez), Sandıklı, Ulukışla, Van (Merkez). 690 
Ahlat, Bitlis (Merkez), Bollu (Merkez) Bozhüyük;, Çökerek, Gölköy, Gümüşhacıköy, Göy
nük, Ifcizdere, Kastamonu (Merkez), Koyulhisar, Küre, Malazgirt, Mecitözü, Mengen, 
Sivas (Merkez), Şarloşilfa, Şebinkarahisar, Suşehri, Torul, Yozgat (Merkez). 760 
Ağrı (Merkez), Devrekani, Erciş, Haymana, Hınıs, Horasan, Mutki, Pülümür, Pütürge, 
Sarız (Kayseri), Tercan, Yüksekova. ' + 830 

Millet Meclisi (ıS. Bayisi : S6'9) 
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Akdağmadeni, Arpaçay, Bayburt, Beytüşşebap, Çatak, Çayıralan, Erzurum (Merkez), 
Tatvan. 910 
Ardahan, Artova, Aşkale, Başkale, Çerkeş, Gevaş, Göle, Hozat, İspir, Kangal, Kars (Mer
kez), Özalp, Pınarbaşı, Refahiye, Sarıkamış, Yıldızeli 1 000 

TABLO : 2) Bir çiftçi ailesine bırakılacak kuru arazi miktarı 

(Toprak İndeksi — 50 için) 

Arhavi, Cide,Görele, Of, Bize (Merkez), sürmene, Tirobolu, 475 
Dörtyol, Giresun (Merkez), İskenderun, Kozan. 520 
Anamur, Ceyhan, Kadirli, Saman dağı. t 580 
Alanya, Antalya (Merkez), Bodrum. Bulancak, Fethiye, Gazipaşa, Manavlar, Marmaris, 
Ünye. * G40 
Adana (Merkez), Akçakoca, Ayancık, Harlın, B>rçkn, (Yeniyol), Çine, Ereğli, (Zongul
dak), Finike, Kaş, Ordu (Merkez), Silifke, Tarsus, Trabzon (Merkez), Zonguldak (Mer
kez). ' 700 
Abana, Adapazarı, Aydın (.Merkez), Bayındır, D "izce, Edremit, Hendek, Hopa, Büzde re, 
îneJbolu, İzmir (Merkez), Kandıra, Maçka, (Cevizlik), Mersin, Alil As, Ödemiş, Samsun (Mer
kez), Sapanca, Söke, Torbalı, Turgutlu. 770 
Ayvalık, Bismil, Çarşamba, Demirköy, Dikili, Edirne, (Merkez), Gökçeada, İzmit, Kemal
paşa (İzmir), Kuşadası, Lüleburgaz, Manisa (Merkez), Nusaybin, Sinop (Merkez), Şile, 
Tavas. " 850 
Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Babaeski. Bafra, Beykoz, Biga, Çanakkale (Merkez), De
nizeli (Merkez), Feke, Gebze, Gelibolu. Gemlik, Geyve, Gönen, İpsala, İslâhiye, Kartal, 
Kırıkhan, Krıklareli (Merkez), Kilis, Maraş (Merkez), M. Kemalpaşa, Niksar, Pmarhisar, 
Salihli, Sarıyer, Siirt (Merkez), Soma. Tekirdağ (Merkez), Urfa (Merkez), Vezirköprü, 940 
Akçakale, Akhisar, Akşehir, Amasya (Merkez), Ardahan, Artvin (Merkez), Bandırma, 
Bergama, Beşiri, Bucak, Bursa (Merkez), Göle, Gördes, Gündoğmuş, Keşan, Kurtalan, Man
yas, Muğla (Merkez), Mut, Bakı, Saray, Selendi, Suruç, Susurluk, Viranşehir, Yenice. 1 030 
Andırın, Ayvacık, Balıkesir (Merkez), Bayramiç, Bigadiç, Bilecik, Çankırı (Merkez), Çe
mişkezek, Çermik, Diyarbakır (Merkez), Dursunbcy, Emet, Emirdağ, Erhaa, Ezine, Gediz, 
Gölköy, Güney, Ilgın, İnegöl, İskilip, İsparta (Merkez), İvrindi, Kargı, Kehan, Keçi
borlu, Lice, Mardin, (Merkez), Osmancık, Osmaneli, Safranbolu, Simav, Siverek, Sütçüler, 
Taşköprü, Tosya. 1 130 
Ankara (Merkez), Beypazarı, Bilecik (Merkez), Burdur (Merkez), Çorum (Merkez), De
mirci, Elâzıiğ, (Merkez), Erzincan (Merkez), Eskişehir (Merkez), Gölpazarı, Hilvanı, İğ
dır, Kalecik, Kayseri (Merkez), Korkuteli, Kula, Küre, Maden, Malaitya (Merkez), Men
gen, Merzifon, Pazarcık, Polatlı, Seydişehir, Silvan, Şarkikaraağaç, Tefenni, Tokat, (Mer
kez), Uşak (Merkez), Zile. 1 250 
Afşin, Akçadağ, Aksaray, Akseki, Avanos, Besni, Beyşehir, Bolu (Merkez), Çileekdağ, El
malı,. Gaziantep, (Merkez), Gül şehir, Kastamonu (Merkez), Kırşehir (Merkez), Kulu, Niğ
de (Merkez). 1 370 
Altiindaş, (Kurtköy), Çubuk, Devrekani1, Elmadağ, Göynük, Horasan, Karaman, Kars 
(Merkez), Konya (Merkez), Kütahya, (Merkez), Muş, (Merkez), Nallıhan, Sandıklı, Siv
rihisar, Şerefi ikohisar, . 1 510 

Millet Meclisi (S. Sayısı : SG9) 
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Ağrı ('Merkez), Arpaçay, Bozhüyük, Cihanbeyli, DevcM, Divriği, Doğanşehir, Ereğli (Kon
ya), Ermenek, Gümüşhacıköy, Hakkâri (Merkez), Karapınar, Keskin, Mecitözü, Nevşehir 
(•Merkez), Sivas (Merkez) Solhan, Şarkışla, -Şebinkarahisar, Yozgat (Merkez). 
Bayburt, Çayıralan, Çekerek (Hacıköy), Çerkeş, Çelikham, Erzurum (Merkez), Elbistan, 
Göksün, Haymana, Hmııs, Koyulhisar, Suşehri, Torul, Ulukışla, Van (Merkez). 
Ahlat, Akdağmadeni, Artova, Aşkale, Başkale, Beytüşşebap, Bitlis (Merkez), Çatak, Erciş, 
Gevaş, Hozat, ispir, Kangal, Malazgirt, Mutki, Özalp, Pınarbaşı, Pötürg-e, Pülümür, Refa
hiye, Sarıkamış, Sarız, Şdrnak, Tatvan, Tercan Yıldızeli, Yüksekova 

Taiblo : 3) Beş nüfuslu aileye verilebilecek sulu arazi miktarı 

(Toprak indeksi = 50 için)' 

i l ç e 

Adana (Merkez), Akçakale, Alanya, Anamur, Antalya (Merkez), Birecik, Bismil, Bodrum, 
Ceyhan, Dörtyol, Fethiye, Finike, Gazipaşa, İskenderun, Kadirli, Kaş, Kozan, Manavıgat, 
Marmaris, Mersin (Merkez), Nusayibin, Samandağ, Silifke, Suruç, Tarsus, Urfa (Merkez). 
Adıyaman (Merkez), Aydın (Merkez), Ayvalık, Bayındır, Çine, Edremit, Hilvau, islahi
ye, izmir, (Merkez), Kırıkhan, Kilis, Kuşadası, Maraş (Merkez), Milas, Mut, Ödemiş, Sö
ke, Toılbalı, Turgutlu, Viranşeflıir. 
Alaşehir, Beşiri, Çermik, Denizli (Merkez), Dikili, Diyarbakır (Merkez), Kemalpaşa (İz
mir), Kurtalan, Manisa (ıMerkez), Mardin (Merkez), Salihli, Siirt (Merkez), Siverek, So
ma, Tavas. 
Akhisar, Bergama, Palu. 
Akçadağ, Arhavi, Amasya (Merkez), Ayancık, Balıkesir ('Merkez), Banctorma, Bayramiç, 
Besni, Bulancak, Cide, Çanakkale, (Merkez), Çemişgezek, Edirne, (ıMerkez), Elâzığ 
OMerkez), Feke, Gaziantep (Merkez), Gökçeada, Geyve, Görele, Hopa, ipsala, izmit 
(Merkez), Kartal, Kdban, Malatya (İMerkeız), M.Kemalpaşa, Muğla (Merkez), Of, Sam
sun. (Merkez), Silvan, Sinop (Merkez), Sürmene, 'Tirebolu, Tralbzou (Merkez), Ünye. 
Abana, Adapazarı, Afşin, Akçakoca, Babaeski, Bafra, Beypazarı, Beykoz, Biga, Borçka 
(Yeniyol), Bucak, Bursa (ıMerkez), Çarşamlha, Dursunlbey, Düzce, Ereğli (Zonguldak), 
Ezine, Gefbze, Gelibolu, Gemlik, Gördes, Gönen, Güney, İğdır, Kandıra, Kırklareli (Mer
kez), Lice, Liüleiburgaz, Manyas, Ordu (M'erkez), Osmaneli, Pazarcık, Bize (Merkez), Sa
panca, Sarıyer, Selendi, Susurluk, Şile, Tekirdağ (Merkez) 
Aksaray (Niğde), Ankaraı( Merkez), Ayvacık, Bartın, Beyşehir, Bigadiç, Burdur (Mer
kez), Çankırı (Merkez), Çiçekdağı, Demirköy, Elmalı, Emet, Emirdağ, Etibaa, Erzin
can ('Merkez), Giresun ((Merkez), Gülşehir, 'Gündoğmuş, Hendek, İsparta ('Mer
kez), kıeholu, Inelgiöl, iskilip, Ivrinidi, Kalecik, Kargı, Kayseri (Merkez) Keşan, Keçibor
lu, Kırşehir ('Merkez), Konya ('Merkez), Korkuteli, Maçka (Cevizlik), Maden, Niksar, Os
mancık, PınarihisaT, Polatlı, Saray, Safranbolu, Seydişehir, Sütçüler, Tokat (Merkez), 
Uşak (Merkez), Vezirköprü, Yenice, Zonguldak (Merkez), 
Akşehir, Artvin (Merkez), Avanos, Bilecik (Merkez), Demirci, Çorum (Merkez), Eskişe
hir (Merkez), Gediz, Gölpazarı, Hakkâri (Merkez), Ilgın, Karapınar, Karaman, Kula, Ku
lu, Merzifon, Muş (Merkez), Niğde ('Merkez), Simav, Solhan, Şarkikaraağaç, Şereflikoç
hisar, Taşköprü, Tefenni, Tosya, Zile, 
Akseki, Andırın, Ereğli (Konya), Ermenek, Elbistan, Cihanbeyli, Divriği, Doğanşehir, Siv
rihisar, Şirnak. 

Millet Meclisi (ft Sayısı : Süt)) 
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Altıntaş, Çelikhan, Çubuk, Develi Elmadağ, Göksün, Keskin, Kütahya (Merkez), Nallı
han, Nevşehir (Merkez), Sandıklı, Ulukışla, Van (Merkez). 74 
Ahlat, Bitlis (Merkez), Bolu (Merkez), Bozihüyük, Çekerek, Gölköy, Gümüşhacıköy, Göymıük 
Ikliıadere, Ka^annıoaı/u (Merkez), KoyuüMsaır, Küre, Maliaızigimt, Mecitözü, Meangen, Sivas (Merjpez), 
Şarkışla, Ş. Karahisar, Suşehri, Torul, Yozgat -(Merkez). 81 
Ağrı (Merkez), Devrekani, Erciş, Haymana, Hınıs, Horasan, Mutki, Pülümür, PÖtürge, , 
Sarız (Kayseri), Tercan, Yüksekova. 89 
Akdağmadeni, Arpaçay, Bayburt, Beytüşşebap, Çatak, Çayıralan, Erzurum (Merkez), 
Tatvan. 07 
Arldıalhatn, Artova, Aşkale, Başkale, Çerkeş, Gevaş, Göle, Hozat, İspir, Kangal, Kars (Mer
kez), Özalp, Pınarbaşı, Refahiye, Sarıkamış, Yıldızeli. 106 

Talblo : 4) Beş nüfuslu aileye verilecek kura arazi miktarı 
(Toprak indeksi = 50 için) 

İ l ç e Dekar 

Arhavi, Cide, Görele, Of, Rize (Merkez), Sürmene, Tirebolu. 51 
Dörtyol, Giresun (Merkez), İskenderun, Kozan. 87 
Anamur, Ceyhan, Kadirli, Samandağ. 96 
Alanya, Antalya (Merkez), Bodrum, Bulancak, Fethiye, Gazipaşa, Manavgat, Marmaris 
Ünye. 106 
Adana (Merkez), Akçakoca, Ayancık, Bartın, Borçka (Yeniyol), Çine, Ereğli (Zongul
dak), Finike, Kaş, Ordu (Merkez), Silifke, Tarsus, Trabzon (Merkez), Zonguldak (Mer
kez). 116 
Abana, Adapazarı, Aydın (Merkez), Bayındır, Düzce, Edremit, Hendek, Hopa, İkizdere, 
İnebolu, İzmir (Merkez), Kandıra, Maçka (Cevizlik), Mersin, Milas, Ödemiş, Samsun 
(Merkez), Sapanca, Söke, Torbalı, Turgutlu. 128 
Ayvalık, Bismil, Çarşamba, Demirköy, Dikili, Edirne (Merkez), Gökçeada, İzmit, Kemal
paşa (İzmir) Kuşadası, Lüleburgaz, Manisa (Merkez), Nusaybin, Sinop (Merkez), 
Şile, Tavas. 141 
Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Babaeski, Bafra, Beykoz, Biga, Çanakkale - (Merkez), 
Denizli (Merkez), Feke, Cebze, Gelibolu, Gemlik, Geyve, Gönen, İpsala, İslahiye, Kartal, 
Kırıkhan, Kırklareli (Merkez), Kilis, Marag - (Merkez), M. Kemalpaşa, Niksar, Pınar-
hisar, Salihli, Sarıyer, Siirt (Merkez), Soma, Tekirdağ (Merkez), Urfa (Merkez), Vezir
köprü. 156 
Akçakale, Akhisar, Akşehir, Amasya (Merkez), Ardahan, Artvin (Merkez), Bandırma, 
Bergama, Beşiri, Bucak, Bursa (Merkez), Göle, Gördes, Gündoğmuş, Keşan, Kurtalan, 
Manyas, Muğla (Merkez), Mut, Palu, Saray, Selendi, Suruç, Susurluk, Viranşehir, Yenice. 172 
Andırın, Ayvalık, Balıkesir (Merkez), Bayramiç, Bigadiç, Bilecik, Çankırı - (Merkez), 
Çemişkezek, Çermik, Diyarbakır (Merkez), Dursunbey, Emet, Emirdağ, Erbaa, Ezine 
Gediz,-Gölköy, Güney, Ilgın, İnegöl, İskilip, İsparta (Merkez), İvrindi, Kargı, Keban, 
Keçirborlu, Lice, Mardin (Merkez), Osmancık, Osmaneli, Safranbolu, Simav, Siverek, 
Sütçüler, Taşköprü, Tosya. 189 

Millet M'cclisi (S. Sayısı : 809) 



— 418 — 

İ l ç e Dekar 

Ankara (Merkez), Beypazarı, Bilecik (Merkez), '(Burdur (Merkez), Çorum (Merkez), 
Demirci, Elâzığ (Merkez), Erzincan (Merkez), Eskişehir (Merkez), Gölpazarı, Hilvan, İğ
dır, Kalecik, Kayseri (Merkez), Korkuteli, Kula, Küre, Maden, Malatya (Merkez), Men
gen, Merzifon, Pazarcık, Polatlı, Seydişehir, Silvan, Şarkikaraağaç, Tefenni, Tokat (Mer
kez), Uşak (Merkez), Zile. 208 

Afşin, Akçadağ, Aksaray, Akseki, Avanos, Besni, Beyşeihir, Bolu (Merkez), Çiçekdağ, El
malı, Gaziantep (Merkez), Gülşehir, Kastamonu (Merkez), Kırşehir (Merkez), Kulu, 
Niğde (Merkez). 229 
Altıntaş (Kurtköy), Çubuk, Devrekani, Elmadağ, Göynük, Horasan, Karaman, Kars (Mer
kez), Konya (Merkez), Kütahya (Merkez), Muş (Merkez), Nallıhan, Sandıklı, Sivrihi
sar, Şereflikoçhisar. 253 
Ağrı (Merkez), Arpaçay, Bozhüyük, Cihanbeyli, Develi; Divriği, Doğanşehir, Ereğli 
(Konya), Ermenek, Gümüşhacıköy, Hakkâri (Merkez), Karapınar, Keskin, Mecitözü, Nev
şehir (Merkez), Sivas (Merkez), Solhan, Şarkışla, Şebinkarahisar, Yozgat (Merkez). 278 
Bayburt, Çayıralan, Çekerek, (Hacıköy), Çerkeş, Çelikhan, Erzurum (Merkez), Elbistan, 
Göksün, Haymana, Hınıs, Koyulhisar, Suşehri, Torul, Ulukışla, Van (Merkez). 306 

Ahlat, Akdağmadeni, Artova, Aşkale, Başkale, Beytüşşebap, Bitlis (Merkez), Çatak, Er
ciş, Gevaş, Hozat, îspir, Kangal, Malazgirt, Mutki, Özalp, Pınarbaşı, Pötürge, Pülümür, 
Refahiye, Sarıkamış, Sarız, Şırnak, Tatvan, Tercan, Yıldızeli, Yüksekova. 337 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 860) 
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Tabld : 1. Bir çdfcfçi aüesüaıe bıralolacaife sulıı aaiazi mflkitan 

(Toprak M e M = 50 içün) 

i l ç e Dekar 

Adana (Merkez), Akçakale, Alanya, Anamur, Antalya, (Merkez), Birecik, Bismil, Bod
rum, Ceyhan, Cizre, Datça, Dörtyol, Erdemli, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Halfeti, İçel 
(Merkez), İskenderun, Kadirli, Karataş, Kaş, Kızıltepe, Kozan, Köyceğiz, Kumluca, Ma
navgat, Marmaris, Nizip, Nusaybin, Oğuzeli, Osmaniye, Samandağı, 'Samsat, Serik, Silif
ke, Silopi, Suruç, Tarsum, Urfa (Merkez), Yumurtalık - 300 
Araban, Aydın (Merkez), Batman, Bayındır, Bergama, Bornova, Bozova, Çeşme, Çine, 
Foça, Germendik, Hatay (Merkez), Hilvam, islâhiye, izmir (Merkez), Karaburun, Kınık, 
Kırıkhan, Kilis, Koçarlı, Kuşadası, Kuyucak, Menemen, Milas, Mut, Nazilli, Ödemiş, Rey
hanlı, Salihli, Sarayköy, Saruhanlı, Seferihisar, Selçuk, Söke, Sultanhisar, Tire, Torbalı, 
Turgutlu, Urla, Viranşehir, Yenipazar 330 
Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Beşiri, Bozdoğan, Çermik, Çınar, Denizli (Mer
kez), Dikili, Diyarbakır (Merkez), Hassa, Kahta, Karaisalı, Kemalpaşa, Kurtalan, Ma
nisa (Merkez), Mardin (Merkez), Sarıgöl, Soma, Siirt (Merkez), Yavuzeli 360 
Akhisar, Amasya (Merkez), Aralık, Dicle, Derik, İdil, Keban, Kırkağaç, Kiraz, Maraş 
(Merkez), Silvan, Siverek, Türkoğlu ^mm?.- ^95 

Abana, Afşin, Ağm, Akçaabat, Akçadağ, Akçakoca, Alaçam, Araklı, Arhavi, Ardeşen, 
Arsin, Ayancık, Ayvalık, Babaeski, Bafra, Bahçe, Balıkesir (Merkez), Balya, Bartın, 
Besni, Beypazarı, Bozcaada, Bucak, Bulancak, Buldan, Burhaniye, Gide, Çanakkale 
(Merkez) Çarşamba, Çaycuma, Çayeli, Çemişkezek, Çüngüş, Darende, Delice, Dursunbey, 
Eceabat, Edime (Merkez), Elâzığ (Merkez), Enez, Erdek, Ereğli (Zonguldak), Erfelek, 
Espiye, Eynesil, Ezine, Fatsa, Feke, Gaziantep (Merkez), Gelibolu, Gemlik, Gercüş, Ger
ze, Gölcük, Gönen, Gördes, Görele, Göynücek, Güdül, Hani, Havsa-, Hayrabolu, Hopa, 
İliç, İpsala, İvrindi, Karacasu, Karamürsel, Karasu, Kartal, Kaynarca, Kemaliye, Kep-
sut, Keşap, Kırıkkale, Kocaeli (Merkez), Kozluk Kurucaşile, Malatya (Merkez), Maden, 
Midyat, Mudanya, Muğla (Merkez), Mustafakemalpaşa, Of, Ordu (Merkez) Ömerli, Pa
zar, Pehlivanköy, Perşembe, Pertek, Pozantı, Samsun (Merkez), Sarıcakaya, Sapanca, 
Sason, Savur, Sındırgı, Silivri, Siııop (Merkez), Susurluk, Sürmene, Şarköy, Taşova, 
Terme, Tirebolu, Tokat (Merkez), Trabzon (Merkez), Tunceli (Merkez), Türkeli, Uzun
köprü, Ünye, Vakfıkebir, Yatağan, Yamra 430 

Acıpayam, Akyazı, Ardanuç, Bandırma, Baykan, Bayramiç, Beykoz, Biga, Bingöl (Mer
kez), Bitlis (Merkez), Borçka, Bozkurt, Bursa (Merkez), Çan, Çatalca, Çatalzeytin, 
Çerkezköy, Çorlu, Devrek, Düzce, Edremit, Erbaa, Ergani, Eruh, Fındıklı,' Gebze, Geyve, 
Gölbaşı, Havran, Hazro, Hekimhan, Hendek, İğdır, İmroz, İznik, Kandıra, Karacabey, Ke
mah, Keşan, Kırklareli (Merkez), Kulp, Kumru, Lalapaşa, Lapseki, Lice, Lüleburgaz, Maç
ka, Manyas, Mazg'irt, Muratlı, Orhangazi, Orta köy, (Çorum), Osmaneli, Palu, Pınarhi-
sar, Rize (Merkez), Sakarya, Saray, Selendi, Sivrice, Suluova, Şemdinli, Şile, Tekirdağ 
(Merkez), Tuzluca, Ula, Uludere, Ulus, Vezirköprü, Vize, Yalova, Yenişehir, Yeşilyurt.. 475 
Ağlasun, Ankara (Merkez), Arapkir, Avanos, Ayaş, Ayvacık, Azdavay, Baskil, Bigadiç, 
Boyabat, Burdur (Merkez), Çankırı (Merkez), Çekerek, Çiçekdağ, Çifteler, Demirci, De
mirköy, Dinar, Elbistan, Elmalı, Emet, Emirdağ, Erzincan (Merkez), Gelendost, Gerger, 
Giresun (Merkez), Göksün, Gölhisar, Günar, Gül şehir, Gümüşhacıköy, Gündoğmuş, Hav
za, İlgaz, İsparta (Merkez), İncesu, İnebolu, İnegöl, İspir, Kalecik, Kalkandere, Kara-

Milfet Meclisi (S. Sayısı : 869), 
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İ l ç e Dekar 

bük, Kargı, Kayseri (Merkez), Keçiborlu, Kırşehir (Merkez), Konya (Merkez), Kor
kuteli, Kula, Mahmudiye, Malkara, Mazıdağı, Mecitözü, Niksar, Osmancık, Pazarcık, Po
latlı, Safranbolu, Saimbey, Savaştepe, Sulakyurt, Sungurlu, Suşehri, Sütçüler, Şarkikara
ağaç, Şefaatli, Şırnak, Şirvan, Ululbey (Uşak), Uşak (Merkez), Yenlice, Yerköy, Yığılca, 
Yusufeli, Zonguldak (Merkez) 520 

AfyankarabJisar (Merkez), Almus, Altıntaş, Aksaray (Niğde), Akşehir, Artvin (Mer
kez), Atabey, Banaz, Bayat, Bilecik (Merkez), Boğazlayan, Bozüyük, Cihanbeyli, Çal, 
Çamlıhemşin, Çaykara, Çivril, Çorum (Merkez), Çubuk Çumra, Dazkırı, Doğanıhisar, 
Doğanşehir, Domıaniç, Ereğli (Konya), Eskişehir (Merkez), Eşme, Gediz, Genç, Gölpa-
zarı, Güney, Ilgın, İnsaniye, İskilip, Kadınhanı, Karakocan, Karaman, Karapınar, Kızıl
cahamam, Kulu, Merzifon, Muş (Merkeız), Nallıhan, Niğde (Merkez), Oltu, Olur, Reşadiye, 
Senirkent, Şereflikoçhisar, Seyitgazi, Simav, Taşköprü, Tavşanlı, Turhal, Yalvaç, Yunak 570 
Akseki, Andırın, Çelikhan, Çukurca, Gemerek, Kağızman, Ovacık (Tunceli), Pazaryeri, 
Pervari, Refahiye, Solhan. 630 

Alaca, Araç, Aybastı, Beyşehir, Bolvadin, Bor, Bozkır, Bulanık, Çamlıdere, Çardak, 
Çay, Çerkeş, Dereli, Develi, Divriği, Durağan, Eldivan, Elmadağ, Eskipazar, Göynük, 
Hacıbektaş, Hafik, Kale, Kaman, Karahallı,. Keskin, Korgaın, Kozaklı, Kurşunlu, Kü
tahya (Merkez), Mengen, Mucur, Nazimiye, Omıaneli, Ortaköy (Niğde), Pötürge, Pü
lümür, Sandıklı, Sarayönü, Sarıkaya, Sarıoğlan, Seydişehir, Sarız, Seben, Sivrihisar, Si
vaslı, Sorgun, Söğüt, Sultandağ, Şuhut, Tavas, Tefenni, Tercan, Tutak, Uluibey (Ordu), 
Uluborlu, Ürgüp, Van (Merkez) Yeşilhisar, Yeşilova, Zile 690 
Akkuş, Artova, Bolu (Merkez), Daday, Devrekani, Eflani, Gölköy, İkizdere, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kıbrısçık, Kofcaz, Koyulhisar, Küre, Lâdik, Mesudiye, Mudurnu, 
Orta, Sincanlı, Sivas (Merkez), Tonya, Torul, Tosya, Yozgat (Merkez) 760 
Ağrı (Merkez), Çayırlı, Ermenek, Gürün, Hadım, Haymana, Hizan, Horasıan, Hozat, Ke
leş, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ovacık (Çankırı), Posof, Şabanözü, Şavşat, 
Tortum 830 
Akdağmadeni, Arguvan, Arpaçay, Aşkale, Bâlâ, Beytüşşebap, Bünyan, Çameli, Çatak, Ça
yıralan, Derinkuyu, Digor, Doğubeyazıt, Erzurum (Merkez), Felahiye, Hakkâri (Mer
kez),- Hamur, Hınıs, Kangal, Kelkit, Kiği, Mihalıççık, Muradiye, Narmian, Patnos, Su
suz, Taşlıçay, Tatvan, Tomarza, Varto, Yahyalı, Yıldızeli 910 
Adileevaz, Ahlat, Alucra, Ardahan, Başkale, Bayburt, Çamardı, Çat (OyluMu), Çıldır, 
Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Gerede, Gevaş, Göıle, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Hanak, 
İmranlı, Karayazı, Karlıova, Kars (Merkez), Özalp, Pasinler, Pınarbaşı, Sarıkamış, Se
lim, Sarkışla, Şebinkarahisar, Şenkaya, Şiran, Tekman, Ulukışla, Yüksekova, Zara 1 000 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 869) 
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TaMa : 2. Bir çiftçi ailesine bıraüallacaik kuru atfaızi sniilktairı 

(Topraik tadeiktsi' = 50 İçin) 

İ l ç e Dekar 

Ardeşen, Arhavi, Cide, Çamlıhemşin, Çayeli, Espiye, Eynesil, Fındıklı, Giresun (Mer
kez), Görele, Topa, Kalkandere, Keşap, Korgan, Of, Rize (Merkez), Sürmene, Tirebolu 475 
Dörtyol, İkizdere, İskenderun, Kadirli, Samaaıdağı 520 
Anamur, Ceyhan, Fatsa, Kozan, Manavgat, Osmaniye, Yumurtalık 580 
Akçakoca, Alanya, Antalya (Merkez, Araklı, Bodrum, Bulancak, Erdemli, Ereğli (Zon
guldak), Erfelek, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Karataş, Köyceğiz, Kumluca, Kurucaşüle, 
Marmaris, Ordu (Merkez)., Serik, Ünye, Vakfıkebir 640 

Abana, Adana (Merkez), Arsin, Ayancık, Bartın, Borçka, Bozkurt, Çaycuma, Datça, 
Gerze, Hatay (Merkez), Hendek, Kaş, Perşembe, Silifke, Söke, Terme, Trabzon (Mer
kez), Zonguldak (Merkez) 700 
Akçaabat, Akyazı, Aydın (Merkez), Bafra, Bayındır, Bergama, Bornova, Cizre, Çarşamba, 
ÇataJİzeytin, Çaykara, Devrek, Düzce, Germencik, Kandıra, Karaisalı, Karasu, Kumru, 
Kuyucak, Maçka, Menemen, Milas, İçel (Merkez), İnebolu, İzmir (Merkez), Ödemiş, 
Samsun (Merkez), Sapanca, Seferihisar, Selçuk, Silopi, Sinop (Merkez), Sultanhisar, 
Tarsus, Tire, Torbalı, Turgutlu, Türkeli, Ulus, Yığılca, Yomra 770 
Alaçam, Babaeski, Bismil, Bozdoğan, Çine, Demirköy, Edirne (Merkez) Foça, Hayrabolu, 
Karaburun, Kaynarca, Kemalpaşa, Kınık, Kocaeli (Merkez), Koçarlı, Kuşadası, Lüle
burgaz, Manisa (Merkez), Meriç, Nazilli, Sakarya (Merkez), Salihli, Samsat, Sarayköy, 
Saruhanlı, Şile, Urla, Yenipazar 850 
Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Amasya (Merkez), Azdavay, Bahçe, Baıtman, 
Beykoz, Biga, Bozcaada, Çan, Çatalca, Çeşme, Denizli (Merkez), Dikili, Feke, Gebze, 
Gelibolu, Gemlik, Geyve, Gönen, Havsa, İpsala, İslâhiye, Karamürsel, Kars (Merkez), 
Kartal, Keşan, Kırıkhan, Kırklareli (Merkez), Kızıltepe, Kilis, Lalapaşa, Malkara, Mu
danya, Muratlı, Mustafakemalpaşa, Mut, Nusaybin, Orhangazi, Pehlivanköy, Pınarhi-
sar, Reyhanlı, Sarıgöl, Soma, Tekirdağ (Merkez), Tunceli (Merkez), Uzunköprü, Vezir
köprü, Vize, Yalova 940 
Akçakale, Akhisar, Akşehir, Araban, Ardanuç, Artvin (Merkez), Aybastı, Bandırma, Bal
ya, Beşiri, Birecik, Boyabat, Bucak, Bursa (Merkez), Çanakkale (Merkez), Çerkezköy, 
Çermik, Çınar, Çorlu, Dereli, Dicle, Dursunbey, Eceabat, Enez, Erbaa, Gölköy, Gördes, 
Güdül, Gündoğmuş, Halfeti, hassa, Havza, İmroz, İnegöl, İspir, İvrindi, İznik, Karabük, 
Karacabey, Keban, Kepsut, Kırkağaç, Kiraz, Kozluk, Kurtalan, Lapseki, Manyas, Muğ
la (Merkez), Niksar, Nizip, Oğuzeli, Osmancık, Pozantı, Saray, Sancakaya, Seben, Se
lendi, Siirt (Merkez), Silivri, Suruç, Susurluk, Şarköy, Taşova, Tonya, Tokat (Merkez), 
Tuzluca, Ulubey ,(Ordu), Urfa (Merkez), Yenice, Yenişehir 1 030 

Acıpayam, Afyon Karahisar (Merkez), Ağlasun, Akkuş, Almus, Andırın, Aralık, Arapkir, 
Ayaş, Ayvacık, Balıkesir (Merkez), Bayat, Bayramiç, Beypazarı, Bigadiç, Bitlis (Mer
kez), Bozova, Buldan, Burhaniye, Çankırı (Merkez), Çemişkezek, Darende, Delice, Di
nar, Diyarbakır (Merkez), Doğanhisar, Domaniç, Edremit, Emet, Emirdağ, Erdek, Ezi
ne, Gediz, Göle, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hani, Havran, Hazro, Hiüvan, İlgaz, Ilgın, 
Hiç, İsparta (Merkez), Kahta, Kargı, Keçiborlu, Kemah, Kemaliye, Kızılcahamam, Lice, 
Maden, Mardin (Merkez), Mecitözü, Oltu, Olur, Ortaköy (Çorum), Osmaneli, Pazaryeri, 
Pertek, Safranbolu, Saimbeyli, Sason, Şavşat, Sındırgı, Simav, Suluova, Suşehri, Sütçü
ler, Şarkîkaraağaç, Taşköprü, Türkoğlu, Ula, Viranşehir, Yatağan, Yavuzeli, Yusufeli 1 130 
Afşin, Ağın, Altıntaş, Ankara (Merkez), Araç, Ayvalık, Banaz, Baykan, Bilecik (Merkez), 
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Bingöl (Merkez), Bozüyük, 13urdur (Merkez), Çal, Çekerek, Çiçekdağ, Çorum (Merkez), 
Çubuk, Demirci, Derik, Elâzığ (Merkez), Ergani, Eruh, Erzincan (Merkez), Eskişehir 
(Merkez), Gelendost, Gercüş, Gölbaşı, G-ölhisar, Göl pazarı, İğdır, İdil, Ihsamıiye, İncesu, İskilip, 
Kadınhanı, Kağızman, Kalecik, Karacasu, Kayseri (Merkez), Kırıkkale, Kofçaz, Korkut
eli, Kula, Kulp, Küre, Malatya, (Merkez), Maraş (Merkez), Mazgirt, Mengen, Merzifon, 
Midyat, Nallıhan, Ömerli, Palu, Polatlı, Posof, Reşadiye, Savaştepe, Senirkent, Silvan, 
Siverek, Söğüt, Sulakyurt, -Seyitgazi, Şemdinli, Sımak, Tavşanlı, Ulubey (Uşak), Ulude-
re, Uşak (Merkez), Yalvaç, Yunak ' 1 250 

Akçadağ, Akseki, Ardahan, Atabey, Avanos, Baskil, Besni, Bolu (Merkez), Bolvadin, 
Cihanbeyli, Çifteler, Çivril, Çüngüş, Daday, Dazkırı, Durağan, Eflani, Elmalı, Eşme, Ga
ziantep (Merkez), Gerger, Göksün, Gülnar, Gülşethir, Güney, Hekimhan, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kırşehir (Merkez), Kulu, Lâdik, Mahmudiye, Mazıdağı, Niğde 
(Merkez), Orta, Ovacık (Çankırı), Pazar, Refahiye, Savur, Sivrice, Sungurlu, Şefaatli, 
Şirvan, Turhal, Uluborlu, Yerköy, Yeşilyurt 1 370 

Aksaray, Arpaçay, Boğazllıyan, Çamlıdere, Çay, Çerkeş, Çıldır, Devrakâni, Eskipazar, 
Elbistan, Eldivan, Elmadağı, Genç, Göynük, Hafik, Horasan, Karakocan, Karaman, Kon
ya (Merkez), Kurşunlu, Kütahya (Merkez), Mudurnu, Muş (Merkez), Ovacık (Tunce
li), Pazarcık, iSandıklı, Sarayönü,. -Selim, Sivrihisar, Sultandağ, Susuz, Şeııkaya, Şeref
likoçhisar, Tavas, Tercan, Tortum, Tosya 1 510 

Ağrı (Merkez), Alaca, Artova, Beyşehir, Çardak, Çeîikhan, Çumra, Digor, Divriği, Do
ğanşehir, Doğubeyazıt, Ereğli (Konya), Gemerek, Kale, Kaman, Karahallı, Karapınar, Ke
leş, Keskin, Kıbrısçık, Koyulhisar, Mesudiye, Mucur, Narman, Orhaneli, Pülümür, Sarı
kamış, Sarıoğlan, Sarız, Seydişehir, Sincanlı, Sivas (Merkez), Sivaslı, Solhan, Sorgun, Şa-
banözü, Şuhut, Taşliçay, Tefenni, Ürgüp, Yeşilhisar, Yeşilova, Yozgat (Merkez), Zile. 1 660 
Akdağmadeni, Balâ, Bozkır, Bulanık, Çayıralan, Çayırlı, Çukurca, Develi, Erzurum 
(Merkez), Hanak, Haymana, Kozaklı, Mihalıççık, Nazimiye, Pervari, Pötürge, Sarıkaya, 
Torul, Vaın (Merkez), Yapraklı 1 830 

Adilcevaz, Ahlat, Alucra, Arguvan, Aşkale, Başkale, Bayburt, Beytüşşebap, Bor, Bün
yan, Çamardı, Çameli, Çat (Oyluklu), Çatak, Derinkuyu, Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Er
menek, Felahiye, Gerede, Gevaş, Gölcük, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Gürün, Hacı
bektaş, Hadım, Hakkâri (Merkez), Hamur, Hınıs, Hizan, Hozat, İmranlı, Kangal, Ka
rayazı, Karlıova, Kelkit, Kiği, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ortaköy (Niğde), 
Özalp, Patnos, Pasinler, Pınarbaşı, Şarkışla, Şebinkarahisar, Şiraın, Tatvan, Tekman, To-
marza, Tutak, Ulukışla, Varto, Yahyalı, Yıldızeli, Yüksekova, Zara. 2 000 
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Tablo : 3. Beş veya daha az nüfuslu biır aileye verileiblleoek sulu arazi) miktarı 

(Toprak iüıdelköi = 50 d!çin) 

i l ç e Dekar 

Adana (Merkez), Akçakale, Alanya, Anamur, Antalya, (Merkez), Birecik, Bismil, Bod
rum, Ceyhan, Cizre, Datça, Dörtyol, Erdemli, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Halfeti, İçel 
(Merkez), İskenderun, Kadirli, Karataş, Kaş, Kıltepe, Kozan, Köyceğiz, Kumluca, Ma
navgat, Marmaris, Nizip, Nusaybin, Oğuzeli, Osmaniye, Samaaıdağı, Samsat, Serik, Silif
ke, Silopi, Suruç, Tarsum, Urfa (Merkez), Yumurtalık 32 

Araban, Aydın (Merkez), Batman, Bayındır, Bergama, Bornova, Bozova, Çeşme, Çine, 
Foça, Germencik, Hatay (Merkez), Hilvan, İslâhiye, İzmir (Merkez), Karaburun, Kınık, 
Kırıkhan, Kilis, Koçarlı, Kuşadası, Kuyucak, Menemen, Milas, Mut, Nazilli, Ödemiş, Rey
hanlı, Salihli, Sarayköy, Saruhanlı, Seferihisar, Selçuk, Söke, Sultaınhisar, Tire, Torbalı, 
Turgutlu, Urla, Viranşehir, Yenipazar 35 

Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Beşiri, Bozdoğan, Çermik, Çınar, Denizli (Mer
kez), Dikili, Diyarbakır (Merkez), Hassa, Kahta, Karaisalı, Kemalpaşa, Kurtalan, Ma
nisa (Merkez), Mardin (Merkez), Sarıgöl, Soma, Siirt (Merkez), Yavuzeli 38 
Akhisar, Amasya (Merkez), Aralık, Dicle, Derik, İdil, Keban, Kırkağaç, Kiraz, Maraş 
(Merkez), Silvan, Siverek, Türkoğlu 42 

Abana, Afşin, Ağın, Akçaabat, Akçadağ, Akçakoca, Alaçam, Araklı, Arhavi, Ardeşen, 
Arsin, Ayancık, Ayvalık, Babaeski, Bafra, Bahçe, Balıkesir (Merkez), Balya, Bartın, 
Besni, Beypazarı, Bozcaada, Bucak, Bulancak, Buldan, Burhaniye, Cide, Çanakkale 
(Merkez) Çarşamba, Çaycuma, Çayeli, Çemişkezek, Çüngüş, Darende, Delice, Dursunbey, 
Eceabat, Edirne (Merkez), Elâzığ (Merkez), Enez, Erdek, Ereğli (Zonguldak), Erfclek, 
Espiye, Eynesil, Ezine, Fatsa, Feke, Gaziantep (Merkez), Gelibolu, Gemlik, Gercüş, Ger
ze, Gölcük, Gönen, Gördes, Görele, Göynücek. Güdül, Hani, Havsa, Hayrabolu, Hopa, 
İliç, İpsala, İvrindi, Karacasu, Karamürsel, Karasu, Kartal, Kaynarca, Kemaliye, Kep-
sut, Keşap, Kırıkkale, Kocaeli (Merkez), Kozluk Kurucaşile, Malatya (Merkez), Maden, 
Midyat, Mudanya, Muğla (Merkez), Mustafakemalpaşa, Of, Ordu (Merkez) Ömerli, Pa
zar, Pehlivanköy, Perşembe, Pertek, Pozantı, Samsun (Merkez), Sarıcakaya, Sapanca, 
Sason, Savur, Sındırgı, Silivri, Sinop (Merkez), Susurluk, Sürmene, Şarköy, Taşova, 
Terme, Tirebolu, Tokat (Merkez), Trabzon (Merkez), Tunceli (Merkez), Türkeli, Uzun
köprü, Ünye, Vakfıkebir, Yatağan, Yomra 46 

Acıpayam, Akyazı, Ardanuç, Bandırma, Baykan, Bayramiç, Beykoz, Biga, Bingöl (Mer
kez), Bitlis (Merkez), Borçka, Bozkurt, Bursa (Merkez), Çan, Çatalca, Çatalzeytin, 
Çerkezköy, Çorlu, Devrek, Düzce, Edremit, Erbaa, Ergani, Eruh, Fındıklı, Gebze, Geyve, 
Gölbaşı, Havran, Hazro, Hekimhaın, Hendek, İğdır, İmroz, İznik, Kandıra, Karacabey, Ke
mah, Keşan, Kırklareli (Merkez), Kulp, Kumru, Lalapaşa, Lapseki, Lice, Lüleburgaz, Maç
ka, Manyas, Mazgirt, Muratlı, Orhangazi1, Orta köy, (Çorum), Osmaneli, Palu, Pıaıarhi-
sar, Rize (Merkez), Sakarya, Saray, Selendi, Sivrice, Suluova, Şemdinli, Şile, Tekirdağ 
(Merkez), Tuzluca, Ula, Uludere, Ulus, Vezirköprü, Vize, Yalova, Yenişehir, Yeşilyurt, 51 
Ağlasun, Ankara (Merkez), Arapkir, Avanos, Ayaş, Ayvacık, Azdavay, Baskil, Bigadiç, 
Boyabat, Burdur (Merkez), Çankırı (Merkez), Çekerek, Çiçekdağ, Çifteler, Demirci, De
mirköy, Dinar, Elbistan, Elmalı, Emet, Emirdağ, Erzincan (Merkez), Gelendost, Gerger, 
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İ l ç e Dekar 

Giresun (Merkez), Göksün, Gölhisar, Günar, Gül şehir, Gümüşhacıköy, Gündoğmuş, Hav
za, İlgaz, İsparta (Merkez), İncesu, İnebolu, İnegöl, İspir, Kalecik, Kalkandere, Kara
bük, Kargı, Kayseri (Merkez), Keçiborlu, Kırşehir (Merkez), Konya (Merkez), Kor
kuteli, Kula, Mahmudiye, Malkara, Mazıdağı, Mecitözü, Niksar, Osmancık, Pazarcık, Po
latlı, Safranbolu, Saimbey, Savaştepe, Sulakyurt, Sungurlu, Suşehri, Sütçüler, Şarkikara
ağaç, Şefaatli, Şırnak, Şirvan, Ulubey (Uşak), Uşak (Merkez), Yenice, Yerköy, Yığılca, 
Yusufeli, Zonguldak (Merkez) 56 

Afyonkarahisar (Merkez), Almus, Altıntaş, Aksaray (Niğde), Akşehir, Artvin (Mer
kez), Atabey, Banaz, Bayat, Bilecik (Merkez), Boğazlıyan, Bozüyük, Cihanbeyli, Çal, 
Çamlıhemşin, Çaykara, Çivril, Çorum (Merkez), Çubuk Çumra, Dazkırı, Doğanhisar, 
Doğanşehir, Domaniç, Ereğli (Konya), Eskişehir (Merkez), Eşme, Gediz, Genç, Gölpa-
zarı, Güney, Ilgın, İhsainiye, İskilip, Kadınhanı, Karakocan, Karaman, Karapınar, Kızıl
cahamam, Kulu, Merzifon, Muş (Merkez), Nallıhan, Niğde (Merkez), Oltu, Olur, Reşadiye, 
Senirkent, Şereflikoçhisar, Seyitgazi, Simav, Taşköprü, Tavşanlı, Turhal, Yalvaç, Yunak 61 
Akseki, Andırın, Çelikhan, Çukurca, Gemerek, Kağızman, Ovacık (Tunceli), Pazaryeri, 
Pervari, Refahiye, Solhan. 67 

Alaca, Araç, Aybastı, Beyşehir, Bolvadin, Bor, Bozkır, Bulanık, Çaımlıdere, Çardak, 
Çay, Çerkeş, Dereli, Develi, Divriği, Durağan, Eldivan, Elmadağ, Eskipazar, Göynük, 
Hacıbektaş, Hafik, Kale, Kaman, Karahallı, Keskin, Korgain, Kozaklı, Kurşunlu, Kü
tahya (Merkez), Mengen, Mucur, Nazimiye, Ormaneli, Ortaköy (Niğde), Pötürge, Pü
lümür, Sandıklı, Sarayönü, Sarıkaya, Sarıoğlan, Seydişehir, Sarız, Seben, Sivrihisar, Si
vaslı, Sorgun, Söğüt, Sultandağ, Şuhut, Tavas, Tefenni, Tercan, Tutak, Ulnlbey (Ordu), 
Uluborlu, ürgüp, Van (Merkez) Yeşilhisar, Yeşilova, Zile 74 

Akkuş, Artova, Bolu (Merkez), Daday, Devrekani, Eflâmd, Gölköy, İkizdere, Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kıbrısçık, Kof caz, Koyulhisar, Küre, Lâdik, Mesudiye, Mudurnu, 
Orta, Sincanlı, Sivas (Merkez), Tonya, Torul, Tosya, Yozgat (Merkez) 81 

Ağrı (Merkez), Çayırlı, Ermenek, Gürün, Hadım, Haymana, Hizan, Horasan, Hozat, Ke
leş, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ovacık (Çankırı), Posof, Şabanözü, Şavşat, 
Tortum 89 

Akdağmadeni, Arguvan, Arpaçay, Aşkale, Bâlâ, Beytüşşebap, Bünyan, Çameli, Çatak, Ça
yıralan, Derinkuyu, Digor, Doğubeyazıt, Erzurum (Merkez), Felahiye, Hakkâri (Mer
kez), Hamur, Hınıs, Kangal, Kelkit, Kiği, Mihalıççık, Muradiye, Narman, Patnos, Su
suz, Taşlıçay, Tatvan, Tomarza, Varto, Yahyalı, Yıldızeli 97 

Adileevaz, Ahlat, Alucra, Ardahan, Başkale, Bayburt, Çamardı, Çat (Oyluklu), Çıldır, 
Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Gerede, Gevaş, Göle, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Hanak, 
İmranlı, Karayazı, Karlıova, Kars (Merkez), Özalp, Pasinler, Pınarbaşı, Sarıkamış, Se
lim, Sarkışla, Şebinkarahisar, Şenkaya, Şiran, Tekmam, Ulukışla, Yüksekova, Zara 106 
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Tablo : 4. Beş veya daha az nüfuslu bir aileye verilebilecek kuru arazi müktarı 

(Toprak iündeiksi = 50 dç&n) 

İ l ç e Dekar 

Ardeşeın, Arhavi, Cide, Çamlıhemşân, Çayeli, Espiye, Eynesil, Fındıklı, Giresun (Mer
kez), Görele, Topa, Kalkandere, Keşap, Korgan, Of, Rize (Merkez), Sürmene, Tirebolu 79 
Dörtyol, İkizdere, İskenderun, Kadirli, Samandağı 87 

Anamur, Ceyhan, Fatsa, Kozan, Manavgat, Osmaniye, Yumurtalık 96 
Akçakoca, Alanya, Antalya (Merkez, Araklı, Bodrum, Bulancak, Erdemli, Ereğli (Zon
guldak), Erfelek, Fethiye, Finike, Gazipaşa, Karataş, Köyceğiz, Kumluca, Kurucaşüle, 
Marmaris, Ordu (Merkez), ıSerik, Üınye, Vakfıkebir 106 

Abana, Adana (Merkez), Arsin, Ayancık, Bartın, Borçka, Bozkurt, Çaycuma, Datça, 
Gerze, Hatay (Merkez), Hendek, Kaş, Perşembe, Silifke, Söke, Terme, Trabzon (Mer
kez), Zonguldak (Merkez) .116 

Akçaabat, Akyazı, Aydın (Merkez), Bafra, Bayındır, Bergama, Bornova, Cizre, Çarşamba, 
ÇataJİzeytin, Çaykara, Devrek, Düzce, Germencik, Kandıra, Karaisalı, Karasu, Kumru, 
Kuyucak, Maçka, Menemen, Mi'lâs, İçel (Merkez), İnebolu, İzmir (Merkez), Ödemiş, 
Samsun (Merkez), Sapanca, Seferihisar, Selçuk, Silopi, Sinop (Merkez), Sultamhisar, 
Tarsus, Tire, Torbalı, Turgutlu, Türkeli, Ulus, Yığılca, Yomra 128 
Alaçam, Babaeski, Bismil, Bozdoğan, Çine, Demirköy, Edirne (Merkez) Foça, Hayrabolu, 
Karaburun, Kaynarca, Kemalpaşa, Kınık, Kocaeli (Merkez), Koçarlı, Kuşadası, Lüle
burgaz, Manisa (Merkez), Meriç, Nazilli, Sakarya (Merkez), Salihli, Samsat, Sarayköy, 
Saruhanlı, Şile, Urla, Yenipazar İ41 

Adıyaman (Merkez), Alaşehir, Altınözü, Amasya (Merkez), Azdavay, Bahçe, Batma^ 
Beykoz, Biga, Bozcaada, Çan, Çatalca, Çeşme, Denizli (Merkez), Dikili, Feke, Gebze, 
Gelibolu, Gemlik, Geyve, Gönen, Havsa, İpsala, İslâhiye, Karamürsel, Kars (Merkez), 
Kartal, Keşan, Kırıkhan, Kırklareli (Merkez), Kızıltepe, Kilis, Lalapaşa, Malkara, Mu
danya, Muratlı, Mustafakemalpaşa, Mut, Nusaybin, Orhangazi, Pehlivanköy, Pınarhi^ 
sar, Reyhanlı, Sarıgöl, Soma, Tekirdağ (Merkez), Tunceli (Merkez), Uzunköprü, Vezir
köprü, Vize, Yalova 156 

Akçakale, Akhisar, Akşehir, Araban, Ardanuç, Artvin (Merkez), Aybastı, Bandırma, Bal
ya, Beşiri, Birecik, Boyabat, Bucak, Bursa (Merkez), Çanakkale (Merkez), Çerkezköy, 
Çermik, Çınar, Çorlu, Dereli, Dicle, Dursunbey, Eceabat, Enez, Erbaa, Gölköy, Gördes, 
Güdül, Gündoğmuş, Halfeti, hassa, Havza, İmroz, İnegöl, İspir, İvrindi, İznik, Karabük, 
Karacabey, Keban, Kepsut, Kırkağaç, Kiraz, Kozluk, Kurtalan, Lapseki, Manyas, Muğ
la (Merkez), Niksar, Nizip, Oğuzeli, Osmancık, Pozantı, .Saray, Sarıcakaya, Seben, Se
lendi, Siirt (Merkez), Silivri, Suruç, Susurluk, Şarköy, Taşova, Tonya, Tokat (Merkez), 
Tuzluca, Uılubey (Ordu), Urfa (Merkez), Yenice, Yenişehir 172 

Acıpayam, Afyon Karahisar (Merkez), Ağlasun, Akkuş, Almus, Andırın, Aralık, Arapkir, 
Ayaş, Ayvacık, Balıkesir (Merkez), Bayat, Bayramiç, Beypazarı, Bigadiç, Bitlis (Mer
kez), Bozova, Buldan, Burhaniye, Çankırı (Merkez), Çemişkezek, Darende, Delice, Di
nar, Diyarbakır (Merkez), Doğanhisar, Domaniç, Edremit, Emet, Emirdağ, Erdek, Ezi
ne, Gediz, Göle, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hani, Havran, Hazro, Hlvan, İlgaz, Ilgın, 
iliç, İsparta (Merkez), Kahta, Kargı, Keçiborlu, Kemah,- Kemaliye, Kızılcahamam, Litoe, 
Maden, Mardin (Merkez), Mecitözü, Oltu, Olur, Ortaköy (Çorum), Osmaneli, Pazaryeri, 
Pertek, Safranbolu, Saimbeyli, Sason, Şavşat, Sındırgı, Simav, Suluova, Suşehri, Sütçü-
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i l ç e 

ler, Şarkîkaraağaç, Taşköprü, Türkoğlu, Ula, Viranşehir, Yatağan, Yavuzeli, Yusufeli 
Afşin, Ağın, Altıntaş, Ankara (Merkez), Araç, Ayvalık, Banaz, Baykan, Bilecik (Merkez), 
Bingöl (Merkez), Bozüyük, Burdur (Merkez), Çal, Çekerek, Çlçekdağ, Çorum (Merkez), 
Çubuk, Demirci1, Derik, Elâzığ (Merkez), Ergani, Eruh, Erzincan (Merkez), Eskişehir 
(Merkez), Gefendost, Gercüş, Gölbaşı, Göiıisar, Göl pazarı, İğdır, idil, Ihsaıniye, İncesu, iskilip, 
Kadınhanı, Kağızman, Kalecik, Karacasu, Kayseri (Merkez), Kırıkkale, Kofçaz, Korkut
eli, Kula, Kulp, Küre, Malatya, (Merkez), Maraş (Merkez), Mazgirt, Mengen, Merzifon, 
Midyat, Nallıhan, Ömerli, Palu, Polatlı, Posof, Reşadiye, Savaştepe, Senirkent, Silvan, 
Siverek, Söğüt, Sulakyurt, Seyitgazi, Şemdinli, Şırnak, Tavşanlı, Ulubey (U§ak), Ulude-
re, Uşak (Merkez), Yalvaç, Yunak 
Akçadağ, Akseki, Ardahan, Atabey, Avanos, Baskil, Besni, Bolu (Merkez), Bolvadin, 
Cihanbeyli, Çifteler, Çivril, Çüngüş, Daday, Dazkırı, Durağan, Eflani, Elmalı, Eşme, Ga
ziantep (Merkez), Gerger, Göksün, Gülnar, Gülşellıir, Güney, Hekimhan, .Kastamo
nu (Merkez), Kavak, Kırşehir (Merkez), Kulu, Lâdik, Mahmudiye, Mazıdağı, Niğde 
(Merkez), Orta, Ovacık (Çankırı), Pazar, Refahiye, Savur, Sivrice, Sungurlu, Şefaatli, 
Şirvan, Turhal, Uluborlu, Yerköy, Yeşilyurt 
Aksaray, Arpaçay, Boğazılıyan, Çamlıdere, Çay, Çerkeş, Çıldır, Devrakâni, Eskipazar, 
Elbistan, Eldivan, Elmadağı, Genç, Göynük, Hafik, Horasan, Karakocan, Karaman, Kon
ya (Merkez), Kurşunlu, Kütahya (Merkez), Mudurnu, Muş (Merkez), Ovacık (Tunce
li), Pazarcık, Sandıklı, Saray önü, Selim, Sivrihisar, Sultandağ, Susuz, Şenkaya, Şeref
likoçhisar, Tavas, Tercan, Tortum, Tosya 
Ağrı (Merkez), Alaca, Artova, Beyşehir, Çardak, Çe'l'ikhan, Çumra, Digor, Divriği, Do
ğanşehir, Doğubeyazıt, Ereğli (Konya), Gemerek, Kale, Kaman, Karahallı, Karapınar, Ke
leş, Keskin, Kıbrısçık, Koyulhisar, Mesudiye, Mucur, Narman, Orhaneli, Pülümür, Sarı
kamış, Sarıoğlan, Sarız, Seydişehir, Sincanlı, Sivas (Merkez), Sivaslı, Solhan, Sorgun, Şa-
banözü, Şuhut, Taşlıçay, Tefenni, Ürgüp, Yeşilhisar, Yeşilova, Yozgat (Merkez), Zile. 
Akdağmadeni, Balâ, Bozkır, Bulanık, Çayıralan, Çayırlı, Çukurca, Develi, Erzurum 
(Merkez), Hanak, Haymana, Kozaklı, Mihalıççık, Nazimiye, Pervari, Pötürge, Sarıkaya, 
Torul, Van (Merkez), Yapraklı 
Adilcevaz, Ahlat, Alucra, Arguvan, Aşkale, Başkale, Bayburt, Beytüşşebap, Bor, Bün
yan, Çamardı, Çameli, Çat (Oyluklu), Çatak, Derinkuyu, Diyadin, Eleşkirt, Erciş, Er
menek, Felahiye, Gerede, Gevaş, Göılçük, Gümüşhane (Merkez), Gürpınar, Gürün, Hacı
bektaş, Hadım, Hakkâri (Merkez), Hamur, Hınıs, Hizan, Hozat, imranlı, Kangal, Ka
rayazı, Karlıova, Kelkit, Kiği, Malazgirt, Mutki, Nevşehir (Merkez), Ortaköy (Niğde), 
Özalp, Patnos, Pasinler, Pınarbaşı, Şarkışla, Şebinkarahisar, Şiran, Tatvan, Tekman, To-
marza, Tutak, Ulukışla, Varto, Yahyalı, Yıldızeli, Yüksekova, Zara. 
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Tablo : 5. Toprak indekslerine göre katsa
yılar : 

Toprak îtulcksi Kat sayısı 

0 - 25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 

1.414 
1.277 
1.196 
1.118 
1.054 
1.000 
0,954 
0,911 
0,877 
0,843 
0,819 
0,794 
0,768 
0,756 
0,728 
0,707 
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TOPRAK VE TARIM REFORMU KANMU TASARISI MADDELER FİHRİSTİ 

— A ~ 

Aday çiftçiden toprağın 'geri alınması 
Adlî ara verme 
Aile ve aile ıbaşkanı 
Alacak senetleri, rehin hakkı ipotek tesisi ve kaldırılması 
Alacakların tahsili usulü 
Amaç (Reformun) 
Amaç (!Topluluştırmıanın) 
Araştırma ve eğitim enstitüsü 
Arazi normunun kullanılması 
Araizi üzerimde tasarruf Ve tahsis yetkisi 
Arazide çalışan ıgörevlilere sağlanacak olanaklar 
Aşırı otlatmanın önlenilmesi 
Aynı bent içinde 'gözetilecek sınai 
Aynî krediler 

_ B — 

Başka yerde toprak verilmesi 
Başlama ilân ve tebliği (Mera, yaylak ve kışlaklar) 
Bırakılacak toprak miktarı 
Bırakılan miktara kadar oilian toprağa mirasçıların tasarrufu, 
Bırakılan toprağın kamulaştırılması 
Bırakılan! toprak üzerindeki kayıtlamalar 
Bildirim verilmesi 
Bildirimlerin incelenmesi 
Bilirkişiler ile komisyon 'başkan ve üyelerinin yemini 
Birlikte ytönetim (Mera, yaylak ve kışlaklar) 
Boriç senetleri ve faiz 
Borç senietleri ve hisse senetleri ile ilgili hükümler 
Borçlandırma 
Bölge Başkanlığı işlerinin devredilmesi 
Bölge Başkaınlığıriın görev ve yetkileri 
Bu kanun bakımından tarım arazisi 

Çiftçi kütükleri 
Çiftçilikle ilgili tanımlar 

Dağıtılan toprağın geri 'alınması ve bırakılan toprağın kamulaştırılması 
Dağıtılan toprağın geri verilmesi 
Dağıtılan toprak ile verilen <aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtlamalar 
Dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kazanı'lması 

Bölüm 

VI 
XII 

I 
VII 

XIV 
I 

VIII 
XIII 

XV 
III 

XIII 
XI 
V 

XIV 

V 
XI 
IV 
VI 
VI 
VI 
II 
II 

XV 
XI 
IV 
IV 
V 

XV 
XIII 

I 

II 
I 

VI 
VI 
VI 
VI 

Madde 
No. 

65 
175 

5 
85 

206 
2 

87 
185 
210 
21 

200 
148 
53 

208 

56 
136 
28 
69 
64 
62 
14 
15 

&18 
157 
41 
43 
68 

222 
187 

3 

16 
4 

64 
67 
61 
60 
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Dağıtıma tabi miktara kadar olan toprağa mirasçıların tasarrufu 
Dağıtımda gözönünde 'bulundurulacak hususlar 
Dağıntımda verilecek toprak miktarı 
Dava (Kamulaştırma kararma karşı) 
Dava açma (Görevdi mahkemede) 
Dava sonunda yapılacak işlem 
Davaya katılma (Müsteşarlık) 
Denetleme ve onama (Kooperatifler) 
Derecelendirme (Toplu! aştırmada.) 
Derecelendirmenin ilânı 
De\ie>!; Memurları Kanununa eklenecek hüküm 
Devlet 'sulama şebekelerinde tarımsal yerleşim 
Devletçe dağıtılmış olan topraklar 
Devlete alt kuruluşlardan yararlanma ve yeni kuruluşlar meydana getirme 
Diğer kanunların uygulanması 
Duyuru (Reform bölgesinin ilânı) 

Feahi bildirme ve sözleşmenin uzaması (Kiracılık ve ortakçılıkta) 
Fon (Toprak ve Tarım Reformu) 
Fona aktarma 
Fondan karşılanan giderler 
Fonun Yönetim ve denetimi 

Bölüm 

VI 
V 
V 

IV 
XII 
XIİ 
XII 
VII 

VIII 
vın 

XV 
IX 

XV 
III 

XII 
II 

X 
XIV 
XV 

XIV 
XIV 

âladde 
No. 

es 
55 
54 
30 

166 
177 
168 
80 
94 
95 

224 
108 
211 
22 

180 
13 

119 
201 
223 
202 
203 

G 

Gendi hükümlerin uj^gııla-nması (Kamulaştırma) 
Genel mahkemelerdeki dava •dosyalarının görevli 'mahkemeye devri 
Gerçeğe aykırı (beyanda bulunmanın müeyyidesi 
Geri alma işlemi 
Görevi âona eren mahkemelerdeki dava dosyalarının devri 
Görevli -mahkeme 
Görevli ma'hkeme'de dava. açıma 
Görevdi mahkemenin bakacağı işler 
Gümrük muaflığı 

H 

Hâkimlerin özlük işleri ile aylık ve ödenekleri 
Haki arın ak t anlım ası 
Hisse senedi ile ödeme 

IV 
XII 
XV 
VI 

XII 
XII 
XII 
XII 
XV 

XII 
VIII 

IV 

48 
167 
225 
66 

174 
164 
166 
169 
220 

181 
102 

42 

İdarî makam ve idarî yargı mercileı'İndeki dosyaların devri 
İdarî sınırlarda değişiklik' 
İhtiyatî tedbir ve yürütmenin durdurulması yasağı 
İkinci görev 

XI 
XI 

XII 
XIII 

135 
158 
176 
189 
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ilâmlar ve tebliğ 
İnşaat yasağı (Mera, yaylak ve kışlaklarda) 
İateğe (bağlı toplulaştırma 
İşbirliğinin, sağl'a nması 
İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki giielük zammı 
İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi 
İta amirliği 

Bölüm 
Madde 

No. 

XI I 
XI 

•VIII 
XII I 
XII I 

IV 
XII I 

172 
155 
88 

188 
197 
31 

196 

K 

Kaldırılan.. hükümler 
Kamu hizmetlerine katılma (Toplulaştırmada) 
Kamu yararı kararı 
Kaımulaştırılac'ak topraklar 
Kamulaştırılan arazi ile ilgili kira ve ortakçılık sözleşmelerinin sona ermesi 
Kamulaştırılan arazinin tahliyesi 
Kamulaştırma kararı 
Kamıılaştırima kararımın biklipiımi 
Kamulaştırma karşılığının saptanması 
Kamulaştırmada karşılık takdir komisyonu 
Kamulaştırmada toprak seçimi 
"Kamulaştırmada ve bedeli dönüşen haklarda ödeme şekli 
Kamulaştırma iptali 
Kanun yolları 
Karar üzerine yapılacak işlemi ('Uyuşmazlık Komisyonu kararı) 
Karşılığın ödenıuıasi (Kamulaştırmada) 
Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağı 
Kira sözleşmesinin yapıla'bilcceği haller 
Kira süresi ÂC kira bedelinin ödenmesi 
Kira ve ortaikçılik sözleşmelerinin düzenlenmesi 
Kiracılık 
Kiraciılık ve ortakçılık hükümlerine aykırı davranma 
Kiracılık ve ortaikçılıik hükümlerinin uygulanması 
Kiracılık ve ortakçılıkla işletmenim denetimi 
Kiracılık veya ortakçı]ılkla işletme yasağı 
Kiracının veya ortakçının kiraya veya ortağa vermesi 
Kiracının veya ortakçının ölümü 
Kooperatifçilik eğitirmi 
Kooperatife ödenecek sermaye payı 
Kooperatifler kanunu, muaflıklar 
Kooperatiflere karşılıksız yardım 
Kooperatif terin tip anasözleşmeleri 
Köy sınırları 

ve uygulanmayacak hükümler 

XVII 
VIII 

IV 
IV 
X 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

XVII 
IV 

XII 
XII 
IV 
in 
X 
X 
X 
X 

XVI 
XVII 

X 
X 
X 
X 

vır 
VII 
VII 
VII 

XVII 
İt 

235 
97 
34 
26 

130 
47 
37 
38 
36 
35 
32 

233 
45 

173 
163 
40 
24 

128 
112 
114 
110 
226 
231 
129 
127 
115 
120 
79 
81 
83 
82 

230 
17 
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Köy tarım önderleri 
Köy tarım önderlerinin askerlikleri 
Köy yerlerinin kamulaştırılması 
Kredilerin kullanılması 
Kurs olanakları 

Bölüm 

XIII 
XIII 

IV 
XIV 
XII I 

Madde 
No. 

191 
192 
27 

204 
199 

M 

Mera, yaylak ve _ kışlağın ıslahı, bakım ve geliştirilmesi 
Mera, yaylak ve kışlağın korunması 
Mera, yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı davranma 
Mera, yaylak ve kışla'k hükümlerinin uygulanması 
Mera, yaylak ve kışlak için orman bölgelerinden yararlanma 
Mera, yaylalk ve kışlak iddiasının ispatı 
Mera, yaylak ve kışlak kütüğü. 
Mera, yaylak ve kışlaik olarak tahsis edilecek yerler 
Mera, yaylak ve kışlak sınırlarının işaretlenmesi 
Mera, yaylak ve kışlaik tahsis kararının ilânı ve istijiukaık davası 
Mera, yaylak ve kışlak tespit ve tahsisinden önce yapılacak işler 
Mera, yaylak ve kışlak ürünlerinin paylaştırılması 
Mera, yaylalk ve kışlak üzerinde kazandırıcı zamanaşımı yoluyle yapılmış 
tescillerin .durumu 
Mera, yaylalk ve kışlaklarda inşaat yasağı 
Mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma hakiki ve Kap. 
Mera, yaylalk ve kışlaklardan yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı 
Mera, yaylak ve kışlakları tespit ve tahsis edecek kuruluşlar 
Mera, yaylalk ve kışlakların birilikte yön etimi 
Mera, yaylak ve kışlakların hukukî dununu 
Mera, yaylak ve kışlalklarm tahsfe amacı ve değişti. 
Mera, yaylalk ve kışlakların tahsis kaırarı 
Mera, yaylalk ve kışlakların tahsis kararında değişiklik 
Mera, yaylak ve kışlaıklann tahsis kararının tebliği ve kütüğe kayıt 
Mera, yaylak ve kışlaklarla bunlara ait ihtiyacın tespiti 
Mera, yaylalk ve kışlaklarla ilgili uyuşmazlıklar 
Mera, yaylak ve kışlaktan yararlananların yükümlülükleri 
Mcıfeez koordinasyon- kurulu 
Millî paııklar 
Müdürleıı'h atanması (Toprak ve tarım reformu kooperatifleri) 
Müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması ve toprağın bölüştürülmesi 

XI ' 
XI 

XVI 
XVII 

XI 
X I 
X I 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 

XI 
XI 
X I 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 
XI 

XII 
XI 

VII 
İT 

153 
154 
227 
232 
156 
146 
145 
133 
152 
142 
137 
150 

143 
155 
147 
149 
134 
157 
132 
140 
139 
144 
140 
138 
160 
151 
184 
159 

77 
30 

O 

Orman, bölgelerinden 3rararlanma (Mera, yaylak ve kışlak içiıf 
Orman sınırlarının tespiti 
Ortak olma (Toprak ve tarım reformu kooperatiflerine) 
Ortakçılık 

XI 
XV 
VII 

X 

156 
212 

74 
111 
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Ortakçılık süresi ve ortakçılık payının verilmesi 
Ortaklık kurımıa (Toprak ve tarım reformu kooperatifleri) 
Ortaklık payı (Ortakçılıkta) 

Bölüm 

X 
VII 

X 

Madde 
No. 

113 
78 

122 

o 
ödeme, el koyma ve tescdL 
öneelilkle satmalmıa halkla (Kiracı veya ortakçının) 
örgütlenme ve işleyiş (Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı) 
Örnelk köy kurulması 
Özel amaçlarla kredi verilmesi 
özel durumlarda toplulaştırma 

IV 
X 

XIII 
V 

XIV 
VIII 

44 
123 
182 
57 

207 
90 

Perosmel, araç ve gereç sağlama 
Proj>e 'alanındaki toprağın işletilmesi '(Devlet sulama şebekelerinde) 
Proje yaptırma 

XIII 
IX 

XII I 

186 
107 
195 

ı — -S — 

Sahibime ait toprak miktarlarının hesaplanması 
Satım ve kiralama 
Sihir belirtmede ve koruım'ada ihmal 
Sınırların belirtilmesi ve koınmmiası 
Sımirlann işaretleoımiesâ 
Sözleşme ile çalıştırma 
Sözleşmenin süre bitiminden önce fesini (Toprak sahibi) 
Sulama projesi alanı içinde kalan farazi ile ilgiM iş'leımiler 
Sulu arazi ve kuru arazi 
.Suyu kullanma •dıüzeni 
Süre bitiminden önce fesih (kiracı veya ortakçı) 
Süreler 
Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe aykırı beyanda, bulunmamın müeyyidesi XVI 

IV 
I I I 

XVI 
XV 
XI 

XI I I 
X 

IX 
I 

XV 
X 

XI I 
XVI 

29 
23 

228 
215 
152 
190 
118 
106 

8 
216 
124 
178 
225 

— T — 
Tahsis amiaeı ve değiştirilmesi Mera, yaylak ve kışlakların) 
Tahsis ka ran (Mera, yaylak ve kışlak) 
Tahsis kararında değişiklik (Mera, yaylak ve kışlakların) 
Talhsis kararının ilânı ve istihkak davası. (Mera, yaylak ve kışlak) 
Tahsis plân ve prioj elerinin onanması (Toplulaş.) 
Takısim ve ifraz yasağı 
Tamum ("Devlet sulama şebekesi) 
Tamım (Mera, yaylak ve kışlak) 
Tamım (Toprak ve Tarım Reformu) 
Taıpulatnıa işlemleri (Toplulaştırımıada) 
Tapulama uyuşmazlıklanınım, inleelenmiesi 
Tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tabsisi 

XI 
XI 
XI 
XI 

VII I 
VI 
IX 
XI 

I 
VII I 

XV 
XV 

141 
139 
144 
14,2 
98 
63 

104 
131 

I 
92 

214 
212 
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Tarım önderlerinin askerlikleri 
Tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği esası 
Tarımsal yerleşim 
Taşınmaz mallara görevlilerin,girmesi 
Tebliğ ve kütüğe kayıt (Mera, yaylak ve kışlak) 
Tebligat 
Temliki tasarruf lanın durdurulması 
Tespit ve tahsisi yapacak kuruluşlar ('Mera, yaylak ve kışlak) 
Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler (Mera, yaylak ve kışlak) 
Tip anasiözleşmıe ve aoasözleşmenin tescili (TTR Kooperatifleri) 
Toplulaştırmıa alanlarında alınacak tedbirler 
Toplulaştırma hazırlığı 
Toplulaştırma sının 
Toplulaştırmada gozönünde tutulacak hususlar 
Toprağın el değiştirmesi veya sahibinin ölümü 
Toprağın işletilmesi esasları (Devlet sulama şebekelerinde) 
Toprağın verimli olarak işletilmesi 
Toprağın bütünlüğünün korunması (Toplulıaştırmıada) 
Toprak dağıtılacaklar 
Toprak dağılırken giözönünde bulundurulacak hususlar 
Toprak dağıtımında gözetilecek sıra 
Toprak dağıtımından yararlanıma 
Toprak değiştirilmesi 
Tîoprak istemi 
Toprak sahibinin başvurması (üzerine kamulaştırma 
Toprak sahibinin isteyemeyeceği hususlar 
Toprak sahibinin yükümlülükleri 
Toprak ve İskân. İşleri ile ilgili hükümler 
Toprak ve tarım reformu bölge başkanlığı işlerinin devredilmesi 
Toprak ve! Tarım, Reformu Bölge Başkanlığının .görev ve yetkileri 
Toprak ve Tanm Reformu (bölgelerinde kira sözleştnesinin yapılabileceği haller 
Toprak ve Tarım Reformu böllgölerinde kiracılık ve (ortakçılıkla işletme yasağı 
Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde tapulama uyuşmiazlıklannın inteelenmesi 
Toprak ve Tarım Reformu bölgesi dışında kamulaştırma 
Toprak ve Tarım Reformu bölgesi dışında toplulaştırma 
Toprak ve Tanm Reformu bölgesi olarak belirtme ve ilân (Devlet sulama şebekeleri) 
Toprak ve Tanm'Reformu ıböligesinin belirtilmiesi 
Toprak ^e Tanm Reformu Fonu 
Toprak ve Tanm Reformu Fonuma aktarma 
Toprak ve Tarım Reformu Fonundan karşılanan giderler 
Toprak ve Tarım Reformu Fonunun yönetim ve denetimi 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ile birliklerinin mevduat kabulü ile ilgili 
esaslan 
Toprak ve Tanm Retformu Kooperatifleri t ip ana^zleşınıeleiri 
Toprak ve Tanm Reformu Ko'operajtfflerinini kuruluş ve işleyiş esasları 

Bölüm 

VIII 
VII 

I 
I 

XV 
XV 

II 
XI 
XI 

VII 
VIII 
VIII 
VIII 
VIII 

X 
IX 

I 
VIII 

V 
V 
V 
V 

III 
V 
IV 
X 
X 

XVII 
XV 

XIII 
X 
X 

XV 
IV 

VIII 
i) IX 

II 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
VII 

VII 
XVII 

VII 

Madde 
No. 

192 
73 
7 
9 

217 
221 
18 

134 
137 
84 

.100 
93 
91 
96 

121 
109 

6 
101 
49 
65 
52 
50 
25 
51 
33 

117 
125 
234 
222 
198 
128 
127 
214 
46 

103 
105 
11 

201 
223 
202 
203 

70 

72 
230 
86 
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Bölüm 

VII 
XIII 

I I I 
I I I 

XIII 
X I I 

XIII 
XV 

I I 
V 

XIV 

VIII 
XIII 
X I I 

xn 
XII 
X I I 

X 

Madde 
No. 

71 
182 

19 
20 

194 
166 
193 
209 

12 
59 

205 

99 
198 
161 
162 
163 
179 
126 

Toprak ve Tarim. Reformu Kooperatiflerinin (görevleri 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşaırîhığj! 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 'emrine Igeçeciek 'arazi 
Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı emrinle igeiçiş 
Toprak ve Tanım Refformu Müsteşarlığının bütçesi 
Toprak ve Tarım Reformu uyuşmazlık Komisyonu 
Toprak ve Taırım Reformunda çalışanların askıerliiMerİ 
Toprak ve Tarım Reformunu kolaylaştırma yükümü 
Toprak ve Tarım Reformu uygulanması 
Topraklandırılmayacak çiftçilero sağlanacak lolâınıajklâ  
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banlkaısımın açacağı ikıredi 

Uyjgulaıma, ve tescil işlemi (Toplulaştırma) 
Uyuşmazlık ve dajvalarm takibi 
Uyuşmazlık Komisyona 
Uyuşmazlık Komisyonunun çalışması ve karar yenmesi 
Uyuşmazlık Komisyonunun kararı üzerine yapıîacıalk işlem 
Uyuşmazlıklarda vergi, harç ve cesimden muaflık 
Uyuşmazlıkların çözülmesi 

— tr — 

Üst iörgütlemıme (Toprak ve Tarım Reformu Koopieratifleri) VII 76 

— V — 

Vekâleti 
Vekâletname ve vekâlet ücreti 
Verigi, harç ve resimden muaflık 
Verginin toprak sahibince ödemmesi 

_ Y ^ 

Yaralanma hakkı ve kapsamı (Mera, yaylak ve kışlak) 
Yarlgı usulü 
Yerleşenlerle yeni ailelerin yararlanma hakkı l(Mera, yaylak ye kışlak) 
Yönetim kurulu (Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri) 
Yönetmelikleı' 
Yürürlük 
Yürütme 
Yüziölçümü 

Ziraat [Bankasının açacağı kredi 
Zorunlu toplulaştırma 

XII 
XII 
XV 

X 

XI 
XII 
X I 

VII 
XVII 
XVII 
XVII 

I 

XIV 
VIII 

170 
171 
219 
166 

147 
165 
149 
75 

229 
236 
237 

10 

205 
89 
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