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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Avrupa "da zaferin kazanılmış olması müna
sebetiyle Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun yaptığı 
demeç, dinlenildi ve; 

Avrupa harbinin sona ermesi vesilesiyle izhar 
edilen bazı dileklerle; 
. Siyasetimizin isabetli bir görüşle^idare edil

mesinden dolayı Cumhurbaşkanı îsmet inönü'ne 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin minnet ve şük
ranlarının sunulmasına dair verilen iki önerge 

Tasarılar 
1. -—- Türk - ingiliz Ticaret ve ödeme ve Malî 

Anlaşmalarının birer ay uzatılması hakkında ka
nun tasarısı (1/433) (Dışişleri ve Ticaret Komis
yonlarına). 

Raporlar 
2. — Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi 

ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Maliye, Bütçe ve Adalet Komisyonla-

1. — Siyasetimizin isabetli bir görüşle idare 
edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı İsmet İnö
nü'ye Türkiye Büyük Millet Meclisinin minnet 
ve şükranlarının sunulmasına dair verdiği karara 
karşılık Cumhurbaşkanının cevapları 

BAŞKAN — (Ayağa kalkarak) 

Aziz arkadaşlar; 
Mayısm 11 nci cuma günkü birleşimde ver

diğiniz karar gereğince arkadaşlarla beraber 
Cumhurbaşkanını ziyaret ettik. Söylediklerimize 
karşılık olarak şu: 

«Büyük Meclisin kararını pahası ölçülmez 
bir âliçenaplrk örneği sayıyorum. 

Memleketin iyi ve doğru istikametlerde ida
resi ve ilerletilmesi ancak, milletimizin tek ve 
hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin 
eseri olabilir. 

oybirliğine kabul edildi. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge

nel Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair olan kanun da kabul olunarak; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. ' 

Başkanvekili Kâtip -Kâtip 
Sivas Malatya * İsparta 

Ş. Günaltay N. Bay dar K. Turan 

rmdan kurulmuş Karma Komisyon raporları 
(1/79) (Gündeme). 

3. — Tahkimat islerinde çalıştırılacak erlere 
verilecek gündelik hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/402) (Gündeme). ^ 

4. — Vakıflar Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Malive, Adalet ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/345) (Gündeme). 

• • •• . 

yüreğimizin minnet ve şükranlarını engin 
saygılarımızla, beraber Büyük Meclise ulaştırma
nızı dilerim.» 
cevabı verdiler. Yüksek Heyetinize arzediyorum. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Gündeme geçmeden evvel 1945 yılı bütçesi 
hakkında kararınızı almak istiyorum. 

Bütçe bugün geldi, tevzi ediliyor. Gelecek 
pazartesi gününden, itibaren bütçeyi bitirinceye 
kadar bütçe görüşülmesi için, tensip ederseniz, 
hergün toplanalım. (Muvafık sesleri). 

O halde gelecek pazartesinden itibaren her
gün bütçe bitinceye kadar toplanacağız. 

Hangi saatte toplanalım? (14 de sesleri). 
Bu ciheti de oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Btmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Şu halde bütçe devam ettiği müddetçe hergün 

ve saat 14 de toplanacağız. 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — M. A. Renda 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Prrat (Samsun) 

^ • » 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

— 54 — 
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2. — Ankara Milletvekili Fevzi Daldal'ın, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin (A) fıkrasının yorumlanma
sına dair önergesinin geri vetilmesi hakkında 
önergesi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3656 sayılı kanunun bazı maddelerini değiş

tiren 5498 sayılı kanunun altıncı maddesinin 
(A) fıkrasının yorumlanması hakkında vermiş 
olduğum önergenin geri yerilmesini sonsuz say
lar imla dilerim. * 

Ankara Milletvekili 
Fevzi Daldal 

'BAŞKAN — Geri veriyoruz.. . 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1944 yık Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Bütçe Komi&yonM raporu (1/431) [1] 

BAŞKAN — Tümü-hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişildik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğü 1944 yılı Bütçe - Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 59 400 liralık aktarma yapıl
mıştır. ' . ' . " ' 

CETVEL [İ] 
B. Düşülen Eklenen 
2 Ücretler* 9 400 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

5 . 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek çocuk 
zammı 2 400 
BAŞKAN—Kabul edihniş-

v tir. * 
7 Kilometre uçuş parası 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

8 Büro giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

9 Matbu evrak ve def terler 1000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

10 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

[1] 100 sayıh basmayazt tutanağın sonundadtr. 

B. Düşülen Eklenen 
18 Geri verilecek bilet ücretle

riyle bilet satış komisyonları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

22 Sigorta ücreti 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
„ MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü-
dürlüğü 1944 ydı.B^tçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (1 550 000) lira ek ödenek veril
miştir. 

CETVEL [2] 
B. Lira 
15 Havave yer nakil vasıtaları gi

derleri 1 485 000 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 

16 .Meydanlar ve istasyon binaları 
atelye, hangar, inşa, tesis kamu
laştırma ve onarma işleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[tkşnici madde tekrar okundu]. 
BAŞKAN —ı Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ikinci bölümünün (Hizmetliler 
ücreti) maddesinden (1 600) lira düşülerek ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan ter
tiplere olağanüstü ödenek konulmuştur. 

B. 
7/A 

- » _ > 

CETVEL [3] 

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

« — * « 

Lira 

1 600 
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[Üçüncü madde tekrar okundu]. 
BAŞKAN — Mütalâa, var mı? Maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler ...Etmiyenler... 
kabul edilmişti*. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin beşinci bölümünün adı (4178 ve 
4598 sayrh kanunlar gereğince verilecek çocuk 
zammı) ve 14 ncü bölümün adı (4598 sayılı 
kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire 
giderleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) cetvelinde değişiktik ya
pılması katkında kanun tasarıları jve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/429, 430) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen- var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlümü 1944 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazlı tertipleri arasında 
(42 374) liralık aktarma yapılmıştır. 

CETVEL [1] 

"B. 
38 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul 
edilmişti*. 

41 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

43 Telefon ve diğer mifc 
habere ücret ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen Eklenen 
600 

500 

2000 

far* 
[1] 102 sayıh basmayan tutanağın sonunda-

Düşülen Eklenen 
3 9Ö0 

B. 
45 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

46 Muayyenat 42 374 
BAŞKAN ~ Kabul 
edilmiştir. 

47 Askerî levazım 34 374 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

49 Ec2a ve sıhhi malze-
ma. giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BA.ŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(115 451) lira ek ödenek verilmiştir. 

CETVEL [2] 

B. Lira 
11. Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 98 051 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Yazı, neşir ve propaganda işleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Geçen yıl borçları 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Eski yıllar borçlan 7 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Hükme bağlı borçlar 6 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. —. Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
46 ncı muayyenat bölümünün 1 nci (Tayınat) 
maddesinden (47 626) lira indirilerek ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

CETVEL [3] 

B. Lira 
974 33/A 1943 yılı karşılıksız borçlan 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
60 1943 yılı karşıhksız borçları 46 652 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(Üçüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN —"Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

— M — 
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İfÂ&EHB 4: — Bu kantin yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BJfcŞKAN .— Katral edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TaSarmın tümünü açık oyla oyunuza sunu
yorum: 

3. — P&sta, Telgraf ve Telefon işletme (re
mel Müdürlüğü 1944 yıh bütçesinde değişiklik 
pumasına dair kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1-/424) [!}. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve. Telef on İş
letme &eher Müdürlüğü 1944 yılı bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli eetvelin ilişik cetvelde 
gösterilen tertiplerine (1 527 400) lira ek öde
nek verilmiştir. 

CETVEL 

V: 
5/A 4598 sayılı kanunun 7 nci mad

desi gereğince yapılacak doğum 
ve ölüm yardımları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vilâyetler büro giderleri .• 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Matbu kâğıtlar ve defterler 
. BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

13 Nakil -vasıtaları giderleri 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 

14 Yollukkr-
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Melbusat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Posta hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Bina, yapı onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Müteferrik kesenek 
BAŞKAN• — Kabuledilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

Lira 

50 000 

100 000 

200 000 

150 000 

40 000 

350 000 

105 000 

500 000 

20 000 

12 400 

d». 
[1] 101 sapık hasmapazı tutanağın senunda-

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyıi-
nu*a-sunuyorum. Kabul edenler....Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1944 yılı bütçe kanu
nuna bağfa (A) işaretli eetvelde (P. T. T. Sana-
toı-yomunun teskine ilişkin her türlü giderlerle 
ilân ücretleri) adiyle ağılan 44 ncü bölüme 
(150 000) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe" girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve. Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 
. BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyla oyunuza sunu

yorum. 

4. — Ankara'da Yenişehir -Maltepe sokağı 
9 sayılı evde oturan Mihriban özsoy'un, cezası
nın affına dair Adalet Komisyonu raporu 
(5/28) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Ankara'da Yenişehir - Maltepe sokağı, 9 sayılı 
evde oturan Mühriban öasoy 'un ceatuanm affına 

dair kanun 

MADDE 1. — Ankara'da Yenişehir - Maltepe 
sokagi, 9 sayılı evde öturau Mihriban özsoy'un, 
Ankara Millî Korunma Mahkemesince hükme
dilip kesinleşen 845 lira 60 kuruş ağır para*; ce
zası bütün hukuki sonuçlariyle affedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . Kabul 
edilmiştir 

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum: Ka* 
bul edenler . . . Etmiyenler . .-. Kanun kabul 
edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 52 nci birleşim tuta* 
nağmdadır. 

— » 7 -
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£. _> İnebolu'nun Aşağıküde köyünden Ke-

leşreisoğullarından Abdulldhoğlu Ahmet Kalyon-
cu'nun hükümlü olduğu cezanın affına dair Ada
let Komisyonu raporu (5/29) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 
inebolu'nun Aşağiküde köyünden Kelefreisoğul-
larından Abdullahoğlu Ahmet Kalyoncu'nun hü

kümlü olduğu cezasının affına dair kanun 

MADDE 1. — inebolu'nun Aşağıküde kö
yünden Keleşreisoğullarmdan Abdullahoğlu Ah
met Kalyoncu'nun istanbul Asliye Beşinci Ceza 
Mahkemesince hükmedilip kesinleşen altı ay ha
pis ve 17 kuruş ağır para cezası bütün hukuki 
sonuçlariyle affedilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir 

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzedilyorum: 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun kabul edil
miştir. 

i lk tasarıya oy vermiyen arkadaşlar varsa 
lütfen oylarını versinler. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna ek 
kanun tasarısı ve Bütçe ve Millî Eğitim Komis
yonları raporları (1/384) [2] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir, maddele
ri okutuyorum. 
Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı ka
nunun yirmi altıncı maddesi aşağılaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin tâyi
ninde aranacak vasıflar şunlardır : 

1) Yaşı otuzdan aşağı olmamak;^ 
2) Üniversite veya bir yüksek okuldan me

zun bulunmak; 
3) Orta veya yüksek dereceli okullarda en 

az beş yıl öğretmenlik etmiş bulunmak; 

[1,2] Birinci görüşülmeleri 52 nci birleşim 
tutanağındadtr. 

t.\m 6:1 
I 4) Bilim, eğitim ve sanat işlerinin bir kolun

da ihtisas sahibi olmak. 
Müfettişler Bakanlığın teklifi üzerine Cum

hurbaşkanının onamiyle tâyin edilirler. 
Millî Eğitim Bakanlığı, bu müfettişlerden 

en çok dördünü; yabancı memleketlerin gerekli 
gördüğü merkezlerine özel kanunlarına göre, böl
gelerindeki öğrenci işlerine bakmak, eğitim ve 
öğretim işleri dolayısiyle ilgili makam ve kişiler
le temasta bulunmak, gerek bakanlıkça ve gerek 
kendilerince lüzum görülen konularda inceleme
ler yapmak üzere öğrenci müfettişi olarak gön
dermeye yetkilidir. Bu müfettişler bulundukla
rı merkezlerdeki elçilikler kurullarına ataşe ola
rak girerler ve^ Dışişleri Bakanlığının eşit dere
celerdeki memurları için Dışişleri Bakanlığınca 
özel cetveline göre ödenen miktarları geçmemek 
üzere temsil ödeneği alırlar. 

Sağlık, müzeler ve eski eserler, kitaplıklar 
ve güzel sanatlar işlerine bakacak müfettişlerde 
yukanki 3 sayılı fıkranın beş yıl öğretmenlik et
miş olmak kaydı aranmaz. Uygun durumda 
aday bulunmazsa yabancı memleketlere öğrenci 
müfettişi olarak gönderilecekler de bu kaydın dı
şında tutulabilirler. Ancak bu fıkrada sayılan 
işler için bu yolda tâyin edilen müfettişler, bu 
görevlerinden ayrılınca kendilerine önceki du
rumlarına uygun iş verilir. 

CETVEL 

Sayı Ücret 

Yabanct memleketlerdeki öğrenci 
müfettişlikleri kâtipleri [*] 4 25 

» » » [*] 4 20 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2773 sayılı ve 10 Haziran 1935 
tarihli kanunun dokuzuncu maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1944 yılı Genel Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 545 nci bö
lümünün birinci «Memurlar maaşı» maddesinin 
adı «Memur aylıkları ve temsil ödeneği» olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — 1944 yılı Genel Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî 

[*] Yabancı olabilirler. Yerinden seçilenler 
müfettişin teklifi ve elçinin uygun görmesi üzeri-

1 ne Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunurlar, 
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Eğitim Bakanlığı kısmının «Yabancı memleket
lerde talebe müfettişliği kâtiplikleri» başlığı al
tındaki kadro yerine bu kanuna bağlı cetvelde
ki kadro konulmuştur. 

BAŞKAJN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

• Tasarının tümünü oyunuza* sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oya oy vermiyen var mı?... Oy toplama 
işi bitmiştir. 

[1] 97 sayüı basmayazı tutanağın sonundacUr. 

Bendeniz bu kanunun ihtiva ettiği dâvanın 
mahiyetini ve bu dâvanın memleketin hangi ger
çeklerine dayandığını ve bu gerçeklerin bugün 
için, yarın için yarattığı zaruretleri kanun ta
sarısı yüksek himmetlerinizle kanuniyet kes-
bettikten sonra memleket hayatında yapacağı 
tesir ve faydaları, mümkün olduğu kadar sab
rınızı tüketmemeye çalışarak ,kraaca ana hat-
lariyle izaha ve arza çalışacağım. (İşitmiyoruz 
sesleri). 

Yüksek tetkikinize arzedilmiş bulunan Çift- • 
çiyi Topraklandırma Kanunu uzun yıllardanberi 
Büyük Meclisin beklediği ve milletimizin gözet
lediği kanunlardan birisini teşkil etmektedir. 

- Arkadaşlar; çiftçiyi topraklandırma dâvası 
Cumhuriyet rejimiyle köylüye çevrilmiş olan 
büyük hareketinin asıl dâvalarından birisidir. 
Biliyorsunuz ki, Cumhuriyet rejimi, milletimi
zin geçmiş devirlerindeki Devlet hayatında gö-
rülmemş bir sıcaklıkla köylüye doğru yönelme 
prensibim kendisine daha başlangıçta mal etmiş 
bulunmaktadır. Bu prensibin iş halindeki mev
zuunu köylünün kalkınması şeklinde, ifade ede
biliriz. Bu memlekette köylünün kalkınması 
işini ana dâvalarından birisi köylüyü toprak
landırma davasıdır. îşte Yüksek Heyetinize ar
zedilmiş olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
bu dâvayı halledecektir. • 

Arkadaşlar; bu kanunun ihtiva.ettiği öz pren
sip ise topraksız olan ve toprağı yetmiyen köylüle
ri yeter toprak sahibi kılmaktır yani onları mü*lk 
sahibi etmek şeklinde, kanunun dayandığı temel. 
prensip ifade edilebilir. Burada şunu da arzet-
mek isterim ki, bu dâvanm ortaya çıkışı ile onun 
memleket içindeki vakıalarının belirişi ara
sında uzun bir zaman mesafesi vardır. 

Hepiniz çok iyi bilirsinizki memleketimizde, 
topraksız çiftçiler ve toprağı yetmiyen çiftçiler 
Cumhuriyet devrinde ortaya çıkmış değil, Os
manlı İmparatorluğu devrindenberi mevcut bu
lunuyordu. Bunu, biz tarihi vesikalarla gör
düğümüz gibi yaşı 6 devrin hayatını yaşamak 
imkânını bulmuş olanların müşahideleri ile te
yit edilmiş görebiliriz Ancak bunun İmpara
torluk devrinden sonra hayatımızda bir vakıa 
olarak belirmesi, o devrin-zihniyetinin köylü ha
yatı ile yakından yakma İmpratorluğun 
alâkadar olabilmesi imkânlarını vermemesinHe 
aramak lâzımdır. Yoksa bizim . rejimimiz 
yanında ve yeni hayatımızın seyri içinde 
Türkiye'de topraksız çiftçi ve toprağı yetmi
yen çiftçiler hâsıl olmuş değildir. Bu vakıa, 
milletimizin asırlardanberi sürüp gelmekte olan 
hayatının bir nevi tarihî seyri içinde teşekkül 
etmiş, fakat sonradan göze çarpan vakalardan . 
birisidir. Yani Cumhuriyet devri, hayatını zira-
ate vermiş olan ve toprakla boğuşmayı sanat 
olarak kabul etmiş insanların dertlerini dâva 
olarak ele alıncaya kadar memlekette bu gibi 
gerçekler açık olarak müşahede edilmiştir. Cum-

7. — Çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi 
ocakları kurulması hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/386) [1]. 

BAŞKAN — Tümü için söz isteyen var mı? 
Müsaade ederseniz söz alanların isimlerini bir * 

kere okuyayım. Yazılmamış olanlar varsa lütfen 
hatırlatsınlar. 

Ali Rana Tarhan, 
Cavid Öral, 

. Yavuz Abadan, I 
Refik Koraltan, I 
Hulusi Orucoğlu, . 
Halil Menteşe, 
Recai Güreli, 
Emin Sazak, 
Damar Ankoğlu, • 
Feyzi Uslu, 
Hamdi* Şarlan, , 
Emin Aslan Tokad, 
Hüseyin Ulusoy, 

. Lûtfi Ülkümen, 
Ali Rıza Esen, . 
Ali Münif Yegena, 
Adnan Menderes, . 
Osman Şevki Uludağ, . , . 
Sabit Sâğıroğlu, 
Emin Erişirgil, 
Hıfzı Oğuz Bekâta, 
Hıfzırrahman Raşit öymen, . 
Dr. ̂ Sadi Irmak. | 
Söz Tarım Bakanmındır. I 

J \ TARIM BAKANI Ş. R. JIATİPOĞLU (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar; yüksek tetkiki-

- nize arzedilmiş bulunan Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu uzun zamanlardanberi Büyük Meclisi- | 
nizin ve Milletimizin beklediği kanun taşanla
rından birini te$kil ediyor. 

— » — 
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huriye t rejimi, biliyorsunuz arkadaşlar, tarih- ı 
ten devraldığımız birçok eksiklikleri, dertleri 
büyük bir cesaretle gözönüne almış ve onlara bü
tün çıplaklığıyla elkoymuştur. Bu itibarla diye
bilirim ki bugün huzurunuza sevkedilmiş olan 
kanun tasarısının mevzuu olan dâva memleketi
mizde Cumhuriyetten bir dâva halini almıştır. 

Bir kere mesele dâva halini aldıktan sonra bu
nun benimsenişi şekli üzerinde de kısaca durmak 
isterim. Arkadaşlar, hakikaten yeni siyasi haya
tımızın hüviyetine yaraşan bir sıcaklıkla mem
lekette topraksız veya toprağı yetmeyen çiftçi
lere toprak verip onları mülk sahibi etmek dâ
vası hepimiz tarafından benimsenmiştir. Bunun 
muhtelif organlara siyasi bünyemizin türlü mü
esseselerinde muhtelif şekillerde tezahürlerini ı 
tesbit edebiliriz. Bu benimseyişin yıllardanberi 
geçirdiği safhaları kısaca arzedeyim. Her şey-. 
den evvel şunu belirteyim, ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi, bu memlekette topraksız veya yeter 
tonrağı olmayan çiftçilere toprak vererek onları 
mülk sahibi etme dâvasını kendisine maletmiş-
tir. Parti, -bunu kuruluşun ilk zamanlarmdan-
beri millet işlerine ait program ve meseleleri 
tesbit gününden itibaren ele almış bulunmakta
dır, Buna ait misalleri Parti kongrelerinde ve 
bütün parti dileklerinde birer birer bulmaya im
kân vardır'. Hattâ son narti kongerelerinde 
topraksız çiftçilere toprak vermek ve toprağı 
yevmiyen çiftçilerin toprağını yeter hadde çı
karmak dâvası bir defa daha âcil bir dilek ola
rak öne sürütmüştür. 

Bundan başka arkadaşlar, yer yer, memleke
timizin muhtelif köşelerinden gerek parti kana-
liyle. gerek doğrudan doğruya Hükümete mü
racaatlar yanılmaktadır. Hatırlarsınız arkadaş- | 
larım; çatı altında yapılan Parti Grupu müzake
relerinde de muhtelif vesilelerle birçok arkadaş
larımız bu kadar gecikmiş olan. Çiftçileri Top
raklandırma Kanununun biran evvel çıkarılma
sını Hükümetten istemiş bulunmaktadırlar. ] 

Nihayet arkadaşlarım, bu memleketin yeni 
kuruluşunda ve milletimizin mutlak istiklâle 
kavuşmasında unutulmaz, tarihte ilelebet devam | 
edecek ad bırakmış olan şeflerimiz de milletin 
bu öz dâvasını bizzat benimsemişlerdir. 

Hatırlayacaksınız birinci Cumhurbaşkanımız 
Atatürk memlekette çiftçiyi toprak sahibi etmek 
ve toprağı yetmiyenlerin topraklarını yeter hadde 
çıkarılmasını muhtelif vesilelerle, türlü şekillerle ı 
ifade etmişlerdir. | 

Fakat asıl mühim olan ve tarihi vesika mahi-; I 
yetinde bulunan cihet 1936 yılmda Meclisi açış t 
nutuklarında söyledikleridir. Bununla da iktifa 
etmiyerek 1937 yılında kezalik Meclisi açış nu- I 
tuklarında aynı derde temas etmiş ve buna ait 
kanunun kısa zamanda çıkarılmasını Büyük Mec
listen istemiştir. 

Yine uzun uzadıya izah etmeğe lüzum yoktur ' 
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ki Millî Şefimiz ta Hükümet Reislikleri zama
nın danberi merafeketimkiıı bu büyük gerçeği üre
rinde durmuştur. Keza bunun bir kanunla halle
dilmesini istilzam etmişlerdir. Muhtelif vesile
lerle söyledikleri nutuklarda bu mevzua temas 
etmişlerdi. En nihayet 1941 ve 1943 yılı Meclisi 
açış nutuklarında memleketteki topraksız köylü
leri topraklandırmak ve toprağı yeter olmryan-
lara toprak verilmesi meselesinin yakmda Mec
lise sunulacak olan bir kanunla halledilmiş olaca
ğını umduklarım tekrar etmişlerdir. 

B. M. Meclisinin memleketimizin toprak dâ
vasını benimsediği de muhtelif vesilelerle bura
dan beliren tezahürlerle sabittir. Hiç unutmuyo
rum; 1043 yılı bütçesinin müzakeresi esnasında 
burada muhterem' arkadaşlarım bu derdin, artık 
bir kanun lâyihasiyle çaresinin bulunmasını, 
mesul arkadaşınız olarak benden istemişlerdir. 
Şu halde arkadaşlar haddi zatında memleket için
de var olan realitelere dayanan bu dâva bizzat 
Partimiz, Parti Grupu tarafından, B. M. Meclisi 
tarafından benimsenmiş ve çarelerinin araştırıl
ması üzerinde durulmuştur, tş bununla da kal
madı. Cumhuriyet Hükümetleri memleketin bu 
toprak derdini halletmek için muhtelif zaman
larda, muhtelif şekillerde çalışmıştır. Bir zaman 
Dahiliye Bakanlığımız da bu derde bir deva bul
mak için bir kanun lâyihası hazırlamıştır, yine 
hatırlayacaksınız ki Sağlık Bakanlığı tarafından 
keza bu mevzuda bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Ondan sonra Ziraat Bakanlığı tarafından 
bu hususta memleketin bütün ziraatına ait re
form tedbirlerini içine alan geniş bir ıslahat ka
nunu hazırlamıştır. Bunu müteakip aynı bakan
lıkla bir kanun tâyihası hazırlamıştır. Netice 
şunu gösteriyor ki. arkadaşlar, bu dâva huzuru
nuza sevkedilmiş olan tasarının dayandığı dâva, 
milletimize malolmuş, Partimize malolmuş ve Bü
yük Millet Meclisimizin arzuları arasmda belir
miştir. Hükümetimiz de bunu halletmek için yıl
lardanberi bunun üzerinde durarak çalışmıştır. 
Ve bugün bu derdin çaresini, memleketimiz içiri-
de göz"tliyen birçok vatandaşlarımız bulunmak
tadır. tşte tetkikinize arzedilmiş olan Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanun* lâyihası, böyle bir inki
şaf takip etmiş olan dâvanın lâyihasıdrr. 

Bundan çıkacak neticeyi, müsaade ederseniz, 
şu şekilde izah edilebilir; toprak dâvası, yıllar
danberi üzerinde durulmuş ve olgunlaşmış ve 
muhtelif safhalardan geçerek bugün huzurunuza, 
kanun lâvihast seklinde arzedilmiş bulurimakta-
drr. 

Arkadaşlar, milletlerin hayatında büyük te
sirleri olacak kanunların memleketin özel haya
tında ve umumî hayatında mevcut muayyen 
gerçeklere dayanmış qlması, bu kanunların ha
yatiyetini temin eder. Bizim çiftçiyi topraklan
dırma kanunumuz da memleketimizde mevcut 
gerçeklere dayanmaktadır. Bizim çiftçiyi top
raklandırma kanunumuzun dayanlığı ilk ger-

— 60 — 
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çek,/ yurt içinde topraksız olan çiftçilerin var
lığını, kezalik gene bu yurt içerisinde toprağı 
yetmiyen çiftçilerin varlığıdır. Buna sadece bir 
mıntakada değil memleketin her yerinde bazan 
kesif, bazan seyrek olarak rastlıyabiliriz, mü
şahede edebiliriz. Bir defa bu gerçeğe dayana
rak memleketimizde \ çiftçiliği. sanat edinmiş, 
hayatını ondan kazanma yolunu nesilleri boyun
ca devam ettirmiş olan kimseleri kendi maişetle-

kendi mülkleri üzerinde kazanacak bir rın 
şekle getirmek esds gözettiğimiz vazifelerden bi
risidir. Bütün toprağı yetmiyen ve topraksız 
©lan çiftçiler bizzat kendi mülkleri üzerinde ça
lışabilmek imkânını bulmak için toprak istiyor
lar. 

İkinci gerçek, bu birinci gerçeğin yanında 
belirmektedir. Bu da, memleketimizde toprak
sız, yeter topraksız çiftçlere kâfi derecede geniş 
toprakların var olmasıdır. Bunu mülkiyet ve 
aidiyet bakımından . tasnif edecek olursak, Dev
letin elinde tapulu mülk olarak veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu aİfcrnda, diğer âmme teşek
külleri elinde, Evkaf elinde nihayet hususi şa
hıslar elinde büyük arazi vardır, Bunları he
saba katacak olursak topraksız çiftçilere verile
bilecek arazinin yarlığı hepinizce .malûm bir 
keyfiyet demektir. Bu gerçeği diğer gerçekler
le yanyana getirecek olursak, memleketteki top
raksız çiftçi ile yeter derecede' toprağı bulun
mayan çiftçinin dertlerinin halledilmesi dâvası
nın mesnetleri görülür. Fakat arkadaşlar, çift
çiyi topraklandırma kanunu memleketimizde 
müşahede ettiğimiz üçüncü bir gerçeğe daha da
yanmaktadır. Bu da otedenberi yurdumuzda 
birçok toprakların işlenememekte olmasıdır. 
Hakîkaten eğer kültüre yarayışlı araziyi, mem
leketimiz içerisinde tetkik edecek olursak hepi
miz de teslim ederiz ki bugün kültüre yarayışlı 
arazinin hepisi de henüz kültür alanına sokul
muş değildir. Bir yanda toprak üstünde çalış
mak isteyen ve fakat toprak bulamıyan insanla
rın mevcudiyeti, öteyandan davhenti> işlenme
miş bulunan toprakların varlığı bizim hayatı
mızdaki gerçeklerdendir. 

Nihayet' arkadaşlarım dördüncü bir gerçek 
üzerinde daha durmama. izhiniii diîerim, Mem
leketimizde bizzat toprağa sahij) qlmâk isteyipte 
elinde önu bulunduramıyan ve başkalarının" top
raklan üzerkaile çalışan insanlar var. Filhaki
ka ortakçılıi^-^m^rabaltâcılık ve sair adlarla anı
lan bjr işletme sistemi tarihten devraldığımız şe
kilde hâlâ hayatımızda devam edip gitmektedir. 
Bu toprakları otedenberi şahsan işleyenler ken-
buki çok iyi takdir edersiniz ki .ortakçılık ile 
dilerine mülkedinmeği çok iste*ieİctedirler. Hal
buki çok iyi takdir edersiniz ki ortakçılık ile 
muvakkat şekilde işletilen toprakları hakikaten 
benimseyip mamuriaştmnak muhtelif sebeplerle 
hem fert' menfaatma, hem de millî iktisa

dın lehinedir. Memleketimizde toprak dâvasının 
yani çiftçiyi topraklandırma dâvasının dayan
dığı vakıalardan birisi - olarak da bunu almak 
gerektir. O halde bu yoldan hareket ederek diye
biliriz ki, toprağı hakikaten benimseyip mamur-
laştirmak istiyenlerin toprak sahibi olmaları mil-

, letimiz ve, yurdumuzun menfaatmadır. Bu o 
insanların inkişaf etmelerine imkân vermesinden 
dolayı.da kezalik onların, menfaatleri icabından 
bulunmaktadır. 

Kanunun dayandığı ' dâvanın istinadettiği 
gerçekleri böylece belirttikten sonra hulâsa olarak 
Büyük Meclise şunu arzedebilirim^^dâva; bizim 
zaruretlerimizden çıkmış bir dâvaŞr. Bugün 
huzurunuza sevkedilmiş plan kanun tasarısının 
bizim yeni hayatımızın zarureti ve Hayatımızı 
düzenleme gayretlerimizin bize teltdn ettiği bir 
kanun lâyihası olarak telâkki edilmesi ieabeder. 
Bu zaruretler, şüphesiz ki, arkadaşlar, bir bakım
dan birazeyvel arzettiğim gibi tarihten gelmek
tedir. Fakat tarihten devraldığımız bu zaruret
lerin yalnız günlük hayatımız için belki o kadar 
ehemmiyetli addedilmiyebîlir. Fakat asıl mühim 
olanı bu zaruretin memleketin yeni baştan ya
pılması ve memleketin âtisini sağlaması, emniyet 
altına alması bakımından da ve milletimizin gele
ceğine taalluk eden zaruretlerden birini teşkil et
mesidir. 

Arkadaşlar, Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun hedefleri, tâli olan kısımlarından sarfına
zar edecek olursak, belli başlı şu noktalarda top
lanabilir: Birazevvel gerçeklerini ifade ettiğim 
derde çare olmak üzere memleketHB&cfe" çiftçili
ği kendilerine sanat edinenlerden teçrakşız olan-. 
lara toprak verme ve yine çiftçiliği kettiüsme "sa
nat etmiş olanlardan toprağı yetmiyenlere ken
dilerini geçindirecek' miktarda toprak vermektir. 

îkincisi : Böyle toprağı yetmiyenlere toprak 
verip arazilerini yeter hadde getirmiş planları 
veya- topraksız . olup toprak vermek suretiyle 
mülk sahibi ettiklerimizi ayni zamanda işletme 
kuracak şekilde takviye ve teşvik etmektir. Ta
sanda, bunların tesis kredisi, onarma kredisi, 
Ve donatma kredisi gibi kredilerle teçhiz ve takvi
ye edilinesinî gozetliyen hükümler de mevcut bu
lunmaktadır. 

Nihayet arkadaşlar, bu iki-hedefi temin eder
ken yurt topraklarının hepsini de sürekli bir su
rette işleterek Verimli bir hale getirmek de amaç
tır. Biliminiz -arkadaşlar, memleketin kabiliyet
li dlan töpraklanriin işlenerek^kıymetlendirilme
si, yalnız onu işlıyenierin menfaatleri icabından 
değildir; bu aynı zamanda müK iktisadm geliş
mesi ye umumî hay atm, yavaş yavaş genişlemesi 
ve ferahlanması bakımından da gerekli şartlar
dan birini teşkil etmektedir. Arkadaşlar, Çiftçi
leri-Topraklandırma Kanunu bu memlekette ana 
hatlariyle şu faydalan Bağlıyacaktır. Hemen şu
nu ilâve edeyim M, Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu, otedenberi devam edip gelen bir dâvanın 
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halledilmesini gözettiği için esas itibariyle bizim 
eskidenberi benimsediğimiz bir parolanın gerçek 
hâline gelmesini de temin etmektedir. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, bu rejim bu mem
lekette ilk temellerini atarken bize «köylü efen-
dimizdir» parolasını vermiştir. Hakikati araştı
racak olursak köylünün gerçek efendi olabilme-, 
si kendi iktisadi hayatını istiklâl içinde kendi-' 
sinin yürütebil meşine bağlıdır. Binaenaleyh 
çiftçiyi topraklandırmak bugün bizim umumî 
olarak ötedenberi benimsediğimiz ve hakikaten 
milletimiz- için lâyık gördüğümüz bu hedefe ulaş
manın bir yoludur. 

Arkadaşlar; çiftçiyi topraklandırma Kanunu 
esas itibariyle Devlete de, vatandaşa da bazı 
külfetler yüklemektedir. Kanunun muhtelif bö
lümlerindeki hükümlerden anlaşılacağı • üzere 
Devlet çiftçiyi topraklandırmak için bazı malî 
yükler almaktadır. Gerek elindeki toprakları 
köylüye dağıtmak ve gerek çiftçinin kredi ile 
teçhiz edilmesi, onarılması ve tesis kredilerinin 
dağıtılması haddizatinde topyekûn ifade edil
mek lâzımgelirse bu nıemlekette çiftçilik saha
sına Devlet hazinesinden büyük bir malî kud
retin akışına yol açılması demektir. Eğer bu 
mâlî kudret muhtelif yerlerde, plânlı surette 
memleket çiftçiliğine akıtılacak olursa bunun 
müspet tesirleri ve faydaları şüphesiz ki zamanla 
elle tutulacak şekilde görülecektir. 

Arkadaşlar, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
tatbik edilip gerçekleştikten, sonra memleketi
mizde birçok ekonomik faydaları peşinden sü
rükleyecektir. Bunlardan biri; demin de temas 
ettiğimi gibi, işlenmiyen toprakların işlenmiş 
hale gelmesidir. Bu toprakların üzerinde birçok 
çiftçi ailelerinin kendi maişetlerini sağlamak 
imkânını bulabilmesi büyük bir faydadır; Bin-
ııetiee millî ekonomide istihsal kapasitesinin yük
selmesi memlekette umumî refah seviyesini yük
seltecektir. 

İkincisi; ortakçılıkla iş yapan bizzat^ kendi 
mülkleri üzerinde çalışmak fırsatînı.bulacaklar-
dır. Bunlar kendi mülkleri olan'topraklarda da
ha iyi çalışarak onları daha verimli -hale so
kacaklardır. Kendi mülkü üzerinde çalışan, ik-

- tisadi kudreti yükselmiş büyük kuvyethVbir 
köylü, tabakasının, memleket iktisadiyatının te
melini teşkil etmesi sebebiyle hu a y m a bir ka
zanç olacaktır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, iktisadi 
faydajar, yanında İĞtimaifaydala'rı da yaratacak
tır. Bir kere arkadaşlar, memleketimizin şûrasın
da, burasında, fakat topyekûn cemiyet bünyesin
de mülksüz birçok köylülerin bulunması, bu
günkü telâkkilerimize ve . âtideki inkişafımıza 
göre hiç de arzu edilmiyeeek bir şeydir. Bu ce
miyetin muvazeneli olabilmesi için hakikaten 
mülk edinmek istiyen kimselerin, mülk edinme
si içtimai selâmet ve muvazene bakımından çok 
hayırlı ve faydalı olur, 
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I 'Diğer taraftan mümkün olduğu kadar toprak 

sahibi edilmiş çiftçilerin müstakil işletmeler ku
rarak böylece yurtta çiftçi ailelerinin çoğalması 
ye köylü tabakasının genişlemesi, bizim cemi
yetin köylüye dayanan temelinin, daha ziyade 
sağlamlaştırılması demektir. Hakikaten bazı 
milletlerin hayatını müşahede ettiğimizde gör
düğümüz ve gelecek zamanda müşahede edebile-

J ceğimiz içtimai dalaletlere ve ihtilâtları-en kud
retli en kuvvetli teminat kendi.mülkü üstünde 
kendi hayatını koruyabilen bir köylü tabakası
nın mümkün olduğu kadar geniş ve kuvvetli ol
masıdır. Bu bakımdan Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu memleketimiz için aynı zamanda büyük, 
geniş içtimai faydalar sağlıyan kanunlardan bi
risi sayılmalıdır. 

Nihayet arkadaşlar, memleket nüfusunun 
çabuk üremesi,- takdir edersiniz ki, köylü aile
leri sayısının artmasına bağlıdır. Umumî su
rette milletlerin hayatında hıüşahede edilen va
kıa şudur ki ; ne kadar köylü ailesi fazla olursa 
o memleketlerde üreyiş kabiliyeti o nispette 
hızlı ve coşkundur. Bizim memleketimizde nü
fusun kalabalıklaşması bakımından mümkün ol
duğu kadâ*r köylü ailelerinin çoğalması bizim is
tikbalimiz zaviyesinden hedef alınacak ve ula
şılacak ve üzerinde durulacak mevzulardan bi
risidir. -

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu böylece 
çiftçi ailelerinin-kendi mülkü üzerinde müstakil 
varlık olarak çalışmalarını gözeten kanunlardan 
birisidir. • Bu itibarla kanun memleketimizin 
nüfus kaynaklarını takviye ve mümkün olduğu 
kadar bu kaynakları daha eoşkun birhale getir
me faydasını da peşinden sağlıyacaktır. 

Hülâsa arkadaşlar; Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu, bize yerleşik bir millet olmanın uzla-
şık bir cemiyet olmanın memleketimizde ve ha
kikî hürriyetin ve demokrasinin kökleşmesi yolla
rını geriişkten bir kanundur. 

Arkadaşlar; muhtelif memleketlerin toprak 
reformlarının tarihini tetkik ederken, bilîassâ 
şu nokta üzerinde hepimizin durması teabeder. 
Eski zamanlarda, geçen Harbi umûmiye gelin
ceye kadar olan zamanda da, memlekette top
rak reformu yapmış olan Devletlerin bu reform
ları selâmetle ve sükûnetle yapamadıklarını 
müşahede ediyoruz, Alelekserbu memleketlerde 
toprak reformu veyahut çiftçilerin toprak al
ması büyük hâdiseler, büyük zorluklar ve ihti
yaçlar içinde olmuştur. 

Umumîv harpten sonra reform yapan, çiftçi
lerini topraklandıran birçok memleketlerde de 
kezalik biiı dâvanın hâlledilişi pek o kadar 
kolay ve sükûnetli şekilde olmamıştır. Hâl
buki, bizim çiftçilerimizi topraklandırmak dâ
vamız, bildiğiniz gibi, demin de &rzettnğim üzere, 
uzun yüldfdanberi yavaş yavaş hepimiz tara
fından benimsenen ve üzerinde uzun uzun dur-
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duğumu» vemhayety Husûmet, Parti çalışmaları 
ile olg^laşttpchğımız ve B. -M; Meclisinin- kara
lıma bs^liaflablleeek Mr şekilde hallolmak yo
luna ve yolunun eşiğine geümiş bulunmaktadır. 
Bu;, hiç şüp&esis bizim milletimizin, bizim reji
mimizin hakikaten en çetin dâvalarını selâ
meti* halletmek yolundaki bir nevi1 mazhari-
yettiri Şukwaten çıktığı ve tatbikat sahasına 
girdiği takdimde arzettığim faydaları saglıya-
c^ t ı v ; • B^nun4>Öyük $eı*efide* sizindir, bu ba-
şart•> Bw^ük' MîHet Meclisinin 7 nci devresinin 
ta^iHî hizmetleri ara«ıria; girecektir. 

Biz, bu dav«Aın ger^ekie^tirümelsinde sadece 
vazife almışı # t e a yerine getirmesin itmina
nım ârz\thy%it-insâ»lâri2f. Şeref sizindir. Kanunu 
Yüksek (tetkikinim arzMe*»ft.> (Alkışlar). 

A. RANA TARÖ&N (İstanbul) — i l e r Türk 
çiftlisini yeter toprak sahibi yapmak gayemize 
bizi ' ulaştıracak ^la-n bu kanunun görüşmelerine 
katılabilmekten Grup arkadaşlarımin duymak
ta oldukları se¥fl*ei belirtmek için Huzurunuza 
çîktım, 

Arkadaşlardan istiyenler, tasarı üzerindeki 
görüşlerini' ayrıca arzederler. 

Sayı» arakftdaşlarım; bir milletin nasıl bir 
rejimi tâbi olduğununaldatmaz miyara, yü
rürlükte «dan kaaöâiatn i v e bu kanunların tat-
bikmda» hâkim olan • zihniyettir. Cumhuriyeti
mizi m temelim , attığij bağımsız, sınıfsız ileri 
Türkiye abidesinm esas s»t»nlarında-'B birini 
teşkil ©«teeek plan bir kanuııtm yapıcıları' ara
sında bHİün'mak^ hepimiz için bahtiyarlıktır. 

Sayıb arkadaşlar; bu-kananu Meclise ge
tirmeği) Pirtimizin bötün Hükümetleri emel 
edindiler. Çözülecek bir çek düğümlerin bu
lunması yıllarca çalışmağa ger.ektir.di. Nihayet 
b» şereiv SayJn Ba-raJeoğlu Hükümetine, kiy-
meli Tarım Bakanı Şevket Raşit Ilatipoğlu'na 
müyesser ölüyor, rKemiilerini jfeebrik ederim. 
Bundan daha.büyük şerefi, kanunu isabetli ve 
verimli olacak ^tatbik etmekle kazanacaklardır, 
(Bravo sesleri). Bunüjı için bütün dikkat ve 
gayretlerini'; sarf edeceklerine eminim. 

Şaym.arkadaşlar j bu k^nun tasarısı gelir gel
mez BüyükMeclis, konunun önemine uy «un, ola
ğanüstü harekete geçti. Tasarıyı .incelemek 
içip hemen bir komisyon kurdu. Büyük JVfillet 
Meclisinin çalınmalarına ara verme zamanına 
rastlamış, bulunmasına b^kmıyarak Komisyonun 
çalışmaya devam- etmesine karar verdik'.De
ğerli Milletvekillerimizden seçtiğimiz Komisyon 
aralıksız çalisft. Bu Çalışmalara .Komisyon üye
leri kadar ba:?ka milleiyekîlleTİ de. katıldılar 
çiftçilerimiz, hukukçularımı?\' tîcâreteilerimiz, 
îdarecilerimiz ar'asıtıdtt', ateşli tartışmalar oldu. 
Aylarea süren iricçİemeler sonucunda bugün ta
san yüksek 'huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
İlk gündenberi yermekte oljdlvfümuz .önemden 
hiç eksîltmeksiztn, görtiş^elerımizi.yapacağız. 

Saym arkadaşlar, Kamutay bugün günlük 

olaylar üstünde, Türkiye Cumhuriyetini kurucu 
İnMâp havası içindedir. 

Sayın arkadaşlarım; Kamutay bugün günlük 
olayların üstünde Türkiye Cumhuriyetini kuru
cu inkilap havası içindedir. • Temel yasalarımız
dan birini teşkil edecek olan bu tasarıyı görü
şürken, gözlerimizin önünde: kendi tarlasını 
kendi emeğiyle ve ileri araçlarla işliyerek çeşit
li. ziraat yapan, tarlasından kalan vaktini ev. 
sanatî erinde havariyle kullanan, hali vakti 
yerinde, aydın, neşeli yurttaşların kesif kütle
leri canlanacak ve hep beraber ülkü yolunda yü
rümek heyecanını duyacağız. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

C. ORAL (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar; 
Büyük Meclise müzakere edilmek üzere su

nulmuş bulmnan Toprak Reformu Kanunu ile, 
Büyük Meclisin bu memleketin en mühim ve en 
hayatî mevzularından birisini eline almış oldu
ğuna hiç şüphe yoktur. Bu itibarla, köklü ve 
çok şümullü ve memleketin mukadderatiyle ilgi
li bir toprak inkılâbı yapmak- kararında olan 
Yüksek Meclis bugün gene tarihî günlerinden 
birisini yaşamaktadır. 

öyle eannederim ki Büyük Meclis tarihinde 
hiçbir kanun tasarısı, Toprak Reformu Kanun 
tasarısı kadar bir komisyonda, bu derece ne 
uzun bir müzakereye tâbi tutulmuş ve ne de bu 
derece sert, geniş ve etraflı müzakere ve müna
kaşalara mevzu teşkil etmiştir. Memlekete ait 
her mevzuu derin bir ilgi, yüksek bir hassa
siyetle inceliyen Büyük Meclis bu kanun tasarısı • 
üzerinde bilhassa titizlikle durmuştur. Geçici 
Komisyon üç ay süren çalışmasında 45 toplantı 

> y'afthnşlır ve bu şaved^eyHükumetııl gelirmiş ulu
duğu, bağı ve bahçeyi parçalayan, kültür zira-
atini 30 dönümlük hadde kadar indiren toptan
cı bir zihniyetle ziraatimizi* şekillendirmek ve 
memleket realitesine uymıyan bir êea-k sistemi 

\ ihya etmek istiyen ve ziraatte hiç doğru olmiyan 
mutaassıp^ bir müdahalecilik sistemine giden, 
haddizatiadg çok nazarî olan bir kanun tasarı
sını, oldukça 'zararsız ve faydalı bir şekle koyma
ya mtfvaffak olmuştur. 

Eğer bu kanun tasarısı hakkında günlerce: 
devam eden bir müzakerelerin gerek komisyon 
üyelerinin ve gerekse komisyon dışından müda
hale eden milletvekillerinin Hükümetle ve kendi 
ar alarmda yaptıkları ciddî konuşmalar esaslı 
fikir çatışmaları ve ortaya koydukları ilmî mü
talâalar neşredilmek imkânı bulunsaydı, bu neş
riyatın memleket hesabına her bakımdan büyük 
faydaları olacaktı. 

Fakat arkadaşlarım uzun ve çetin olan bu 
müzakereleri ve komisyonca hazırlanmış ve ikin-* 
ei müzâkerelerde katileşmiş bulunan mâkul, 
müspet ve mutedil tasarısının neticesi ne şekil 
almtştir? . 

Ne yazık ki bütün bu kıymetli emeklerden. 
- # _ 
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sonra komisyonun, Hükümet tarafından 17 nci 
maddenin tadili hakkındaki teklifi esaslı bir tar
tışmaya tâbi tutmadan alelacele kabul edivermiş 
olması komisyonun üç aylık emeğini kökünden 
baltalamış, tasarıyı tezatlara düşürmüş ve mad
deleri birbirini nakşeder bir hale sokmuştur. 
Onun için bu kanun tasarısını Meclise getiril
mesinden sevinç duyan bir arkadaşınız olduğum 
halde bu tasarının en sonunda bu şekil almasın
dan da acı duymakta olduğumu itiraf etmeli
yim. . ' ' • • " '•.""• 

Toprak Kanununun mânası. 
Arkadaşlarım, * 
Toprak Kanunu çeşitdi zaruretlerin ortaya 

koyduğu bir mevzudur ve reform agrer şimdiye 
kadar, bjrçok memleketlerin tecrübe ettikleri, 
tatlı veya acıklı, mesut veya yıkıcı tesirlerini 
gördükleri bir şeydir. Bu sebepten toprak re
formu hakkında verilmiş olan müspet ve isabetli 
veya nazarî ve isabetsiz kararların her memle
ketin ekonomik ve sosyal hayatında hattâ po
litikasında büyük tesirleri görülmüştür Şu hal
de bizim de vereceğimiz kararların memleket öl
çüsünde büyük, mesut veya can sıkıcı neticeleri 
olacağına hiç şüphe etmemek gerektir. 

Bendeniz şu hakikâti itiraf etmek zorundayım 
ki bugün müzakeresine başladığımız bu Toprak 
Kanunu tasarısının, mevzuun mâna ve ehemmiye
ti derecesinde tatbikat sahasında nazarî kala-' 
cak ve bazı çok zararlı olacak maddeleri vardır 
ki, bu maddeler bendenizi memleket adrha kay
gılandırmaktadır. Bunun için bendenizce bu ka
nun" tasarısının maddelerine geçmeden önce 
prensipleri üzerinde durmak kanunun evvelâ 
prensiplerini aydınlatmak, bu prensiplerde ka
rarlara yarmak ve bu kararlara göre de mad
deleri incelemek lâzımdır. 

Türkiye nüfus ve. kesafeti:. 
Arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de 769 119 kilometre murab-

baı üzerinde yerleşmik ve çalışmakta olan nüfu
sun miktarı 20 milyondur. Bu miktara göre tak
riben kilometre murabbaına 25 kişi ya düşmekte 
veya da düşmemektedir. Halbuki bu memleketin 
genişliğinin rahat rahat 75 milyon insanı barın
dıracağı bizzat Hükümetin tasarısında kaydedil
miştir. 

Diğer taraftan bu memleketle işlenmekte olan 
arazi de işlenmiyen ve boş bir halde duran ara
ziye nispetle yarıdan fazla değildir. Mübalâğa
sız olarak iddia olunabilir ki. bugün Türkiyede 
işlenmekte olan araziye yine o miktarda kültür 
iarazisi • katmak imkânları vardır. Ve bu bir ger
çektir. Btıgün Türk milletinin yurt olarak üze
rinde yaşadığı arazi, muhakkak ki kalabalık "bir 
cemiyete ve sağlam bir ekonomiye ve kuvvetli 
bir Devlete temel olabilecek bir derecede hem ge- ' 
niş ve hem de zengindir. Ve Türk toprakları, 
üzerinde yaşayan ve ebediyete kadar yaşayacak 
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I olan Türk çocuklarına, çeşitli ve mütenevvi ne-

batlariyle, çeşitli ve zengin toprak formasyonu ile 
refahlı ve rahat bir yşaama sağlryacak bir du- ' 
rumda bulunmaktadır. 

Şu halde Hükümet tasarısında da belirtildiği 
gibi nüfusumuz inşaallah yetmiş beş milyona çık
mış ve kilometre murabbaına 97 kişi de düşmüş 
bulunsa yine de Türkiyede bir toprak darlığı ol-
mıyacaktır. Demek oluyor kî Türkiye'de toprak 
yanından ve yönünden bir darlık ve sıkınti ba
his mevzuu değildir ve. olamaz da; Ve bu haki- ; 
katın bariz misali de Hükümetin Devlet işletme-

1 leririe istediği miktarda ve istediği yerde bol ve 
müsait arazi sahalarını bulabilmeğidir. 

Ve yine Türkiye'de toprağın keyfiyeti bakı
mından da bir kötümserlik olamaz. Evet Tü ) 
ye'de bazı kıraç ve step halinde Verimsiz yerleri
miz vardır. Fakat geride kalan ve ıslah edildiği 
ekilecek hale getirildiği takdirde istifade edile
cek arazi de kat,kat fazladır. Fakat önümüzde 
saha bu kadar müsait ve bu kadar genişken, ne 
iktisadi bünyemiz, ne teknik- seviyemiz ve ne de 
ziraat sistemimiz bu müsait, bu geniş ve zeîıgin 
topraklardan bugüne kadar istediğimiz bir şe
kilde faydalanmak imkânlarını bulamamıştır. 

O halde Türkjye ziraatının ve millet ekono
misinin bugün içinde bulunduğu kifayetsiz du
rum ne toprağın darlığından ve ne de toprakla
rımızın verimsiz ve. kısırlığından ileri gelme bir 
şey değildir. Bunu- biraz da başka sebeplerde ara
mak ve her şeyden evvel zirâat siyasetimizin ga
yesi olması icabeden zeki, çalışkan Türk köylü
sünün gerçek kabiliyetlerini inkişaf ettirecek 
ona teknik ve modern ziraat göreneklerini ver
memiş, onu teknik vasıtalarla donatamam-ış ve 
Türk çiftçisinin büyük ekseriyetini halâ kara-
sapandan pulluğa bile geçirememiş olmakta ara
malıdır. r i il; 

Toprak mülkiyeti 
Arkadaşlarım, ancak bu hakikati tebarüz et

tirirken bunlara ilâve edeceğim diğer mühim 
bir şey de her memleketin ziraat, iktisat ve sos
yal bünyesinde büyük rolü olan toprak mülkiye
ti rejiminin çoktan ortaya atılmış bulunmasına 
rağmen biraz geciktirilmiş olmasıdır. Çünkü bir 
memleketin toprak kapasitesi, iktisadi bünyesi, 
ziraat sistemi ve arazi rejimi ahenkleştrilmez, ve, 
ahenkli ve düzenli bir kaynaşma sağlanamazsa, 
o memleket ziraat siyasetinin istediği gayeyi ta-
hakfe^: ettirebilmesi pek güçtür. 

Bu bakımdan bir memleket ziraatinin geliş
mesinde ve iktisadiyatının gümrahlaşmasında 

I toprak mülkiyeti rejiminin büyük rolü olduğu 
I gibi yine bir memleketin ziraatinin gerilik ve ip

tidailikte kalmasında ve körleşmesinde de arazi 
rejiminin Önemi bariz bir hakikat olarak belirir. -

Bu ehemmiyet o derece büyüktür ki, iyi ve 
mütekâmil ve millet hayatına, memleket realite-

I sine uygun bir arazi rejimi bir milletin ekono-
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mik ve sosyal hayatını ne kadar kuvvetlendirme
ğe muktedirse, kötüsüne, tersine ahenksiz ve yal
nız bir tarafh düşünce ile ve yalnız hissiyatla 
tatbik edilmeğe kalkışılan bir toprak rejimi de o 
milleti didişmeden, sosyal nifak ve nizalardan 
kurtaramaz ve o memleketin iktisadiyatını sar
sıntılara uğratır ye gelişi güzel bir toprak reji
mi bir Devleti felâkete sürüklemekten de alako-
yamaz. Çünkü bir memleketin ziraatı olduğu 
kadar iktisadiyatı olduğu kadar sosyal hayatı, 
sosyal hayatı olduğu kadar politikası da toprak 
mülkiyeti rejimiyle sıkı sıkıya alâkadardır. Bu
nun içindir ki, toprak mülkiyeti rejimi dâvasın
da ilk önce gözönünde tutulması gereken şeyin 
bir memleketin kül halinde, umumî vaziyeti, ik
tisadi ve içtimai bünyesi ve umumi seviye duru
mu olduğu anlaşılır. Yoksa toprak rejimi yalnız 
bir yönden ve sırf hukukî bakımdan, yahut po
litika icabı gözönünde tutulamaz. 

Arkadaşlarım; arazi mülkiyeti rejimi deği
şikliği : Bugüne kadar birçok memleketlerde tat
bik edilegelmiştir. Ve eğer İngiltere ve Sovyet 
Rusya gibi iki ekistremiteyi teşkil eden liberal 
ve kollektivist zihniyetli toprak reformu yapan 
memleketleri bir tarafa bırakırsak, bugün dünya 
milletlerinin kendi bünyelerine uyan makul ve 
mutedil bir toprak rejimi kabul ettiklerini görü--
rüz. 

-Bizde, -
Bizo gelince; Osmanlı imparatorluğunun İs

lâm dininden mülhem olarak rekabesi Devlete 
ve tasarrufu şahsa ait olan ara'zi mülkiyeti reji
mi ve yine-timar. ve zaamct sistemi ve sonraları 
yer bulan hususi mülkiyet rejimi yüksek heyeti
nizce malûmdur. 

Fakat Cumhuriyet Türkiyesi Medeni Kanu
nu kabul etmekle herşeyde olduğu gibi, arazi 
mülkiyeti rejiminde de bir değişiklik yapılmıştır. 
Daha doğrusu Osmanlı Devletinde timar ve zaa-
metten sonra kuvvet bulan hususi mülkiyet re
jimini daha çok takviye etmiştir Zira Medeni 
Kanunla kabul ettiğimiz arazi mülkiyeti rejimi 
tamamiyle individialist - liberal bir hareket, ar-
zeder. 

Bununla beraber bugün dahi Osmanlı Devle
tinin toprak rejiminin 'zihniyeti içinde yaşayan 
az da olsa bazı mıntakalanmız vardır. Tiftikâri, 
hâhnöbet usulleri bunun bariz bir misalini teş
kil eder. Tabiatiyle bir Medeni Kanunu tsviçre-
den aldığımız için liberal rejimde mutlak bir 
mânası olan hususi mülkiyeti aynı mâna ve ruh 
içinde kabullenmiş oluyorduk. 

Halbuki Medeni Kanundan sonra memleketi
mizin çabuk yükselmesini hayırlı inkişafını te
min için zaruri gördüğünüz etatizmi de Anaya
saya aldık, 

Bu suretle memleketin menfâati bakımından 
kabul ettiğimiz Devletçilik sistemi âmmenin ve 
memleketin menfaatlerini ferdin menfaatlerine 

üstün gören Devletçi sistemi icabına göre mülki
yet işlerine karışıp ve mülkiyette bir hudut tâ
yin edecek müdahaleci bir sistemdir. Şuhalde 
arazinin rasyonel bir şekilde işlemesi, memle
kette müstakil ^iktisadi varlıkların ihyası için 
Türkiyenin arazi mülkiyeti strüktüründe bir 
değişiklik yapmak zarureti.de bu suretle ortaya 
çıkmış bulundu. 

Demek oluyor ki, tasanda tebarüz ettiril
diği gibi, esasen köylü ziraatına dayanan 
Türkiye'de ziraat sistemimizi daha uygun ve 
ahenkli bir şekilde düzenlemek ve bu sistemi 
kuvvetlendirmek için bir arazi mülkiyeti reji
mi değişikliğine ihtiyaç vardır. 

Sonra bu cemiyetin sosyal sarsıntılardan ko
runması ve Türk milletinin süratle çoğalması 
ve memleketteki göçebe halinde yaşayan in
sanları birleştirmek için de bu bir zarurettir. 

Ve keza bugün toprak mülkiyeti rejiminin 
şuradan buradan gelecek propaganda ve tesir
lerle spekülatif bir mevzu yapılmasına fırsat 
vermemek bakımından da bu bir zarurettir. 

Ohalde bütün bu hakikatler bize Türkiye'
de rasyonel bir ekonomi, düzenli bir cemiyeti 
kurmak için yeni bir arazi strüktürü meydana 
getirmek zaruretini göstermiştir ve göstermek
tedir. 

Ancak bu zarureti karşılarken Parti progra
mının tarif ettiği mutedil Devletçilik zihniye
tiyle ye makulât dairesinde bu işi ele almak 
doğru olacağını da unutmamak lâzımdır. 

Otarşi : 
Arkadaşlarım; bugün elimizde bulunan top

rak tasarısı acaba bu ihtiyaçları karşılayacak, 
memleket bünyesine ve realitesine cevap vere
cek bir mahiyette midir ? 

• Ve acaba bu tasarının açık ve hakikati ifade 
eden mucip sebepleri ile maddeleri arasında 
büyük bir tezat ve büyük bir uygunsuzluk.göz ; 
lerimize çarpmamakta mıdır? 

Evet arkadaşlarım, bendeniz bu tasarıyı mü
him bazı çok muğlak maddeleriyle ve bu tasa
rıda yer almıyan mühim bazı işletme şekilleriyle 
bu memleket realitesini karşılıyamıyacak ve mem
leketin iktisadiyatını sarsıntılara uğratacak, 
sosyal nizamın da hiç yoktan çatlaklıklar doğu
racak bir mahiyette görmekteyim. 

Eğer bu kanun tasarısı dünya ekonomik ve 
sosyal nizamının başka türlü ve şekillenmekte 
olduğu, otarşinin ifrata doğru gittiği bir de
virde getirilmiş olsaydı, dünya iktisadi nizamın
dan hiç bir zaman tecerrüt edemiyecek bulunan 
Türkiye'nin dünyanın bu türlü iktisadi bir ni
zamına da uymasını pek tabii bulabilirdim. 

Halbuki bugün demokrat rejimlerin zafeli
nin katileştiği ve onların kurmakta oldukları 
bol istihsal ve rekabet dünyasının yeni ve ser
best sisteminde bizim bu kanunun zihniyetiyle 
ortaşik bir rejime taassup göstermemizin nasıl 

- » -
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bir mânası ve ne gibi bir neticesi oîaeagıni doğ
rusu kestiremiyorum. 

Çünkü bu kanun bizi geniş topraklar üzerin
de daralarak eski zamanın ve iktisadiyatına gö
türmektedir. Halbuki bugünkü» Türkiye müm
kün olan kuvvetiyle çok ekmek, çok yetiştirmek, 
çok ucuza mal etmek ve bol bir istihsalle dünya 
pazarlarına çıkmak, çok mal satmak ve memle
kete çok döviz getirmek iktisadi zaruretleriyle 
karşıkarşıyadır. Fakat bu tasarı ise bilâkis iş- • 
leyecek, istihsal yapacak kaynakları huzursuz
luğa sevketmekte ve düzenli işletmeleri de orta
dan kaldırmak gayesini gütmektedir ve tama-
miyle bir zaviyeden hareket etmektedir. , Hal
buki fazla istihsalin Türkiye iktisadiyatındaki 
manasını anlıyabilmek .için bu harbin ilk yılla
rından ziraat memleketi Türkiye'nin açlık teh
likesini hatırlatmak bile acı bir hakikati değil 
de nedir? 

Evet arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ziraa-
timizi planlaştırmak, ziraat sistemimizi düzen
lettirmek için mülkiyet rejiminde bir değişiklik 
yapmak bir realite şeklini almıştır. Bu memle
kette çalışkan ve fakat topraksız türk köylüsünü 
topraklandırmak da bize düşen bir vazifedir. 
Buna karşı hiç bir kimsenin ne bir şey demeye 
ve ne de itiraz etmeye hakkı yoktur. Fakat bu 
arzu ve gaye yerine getirilmek istenirken aşın 
fikirlere kapılmak ve bir ekstremiteye gitmek, 
memleketin zirai ve sosyal hayatını zedelemek 
ten ziraatimizi ve istihsal kaynaklarımızı boz
maktan çekinmek de icabeder . 

tşte arkadaşlarım, itiraf etmeliyim ki, 17 
nci madde korktuğumuz bütün bu'şeyleri yap
maktadır. Çünkü büyük işletmeyi tamamiyle 
ortadan kaldıran,. büyük işletmeyi -sırf Devlete 
ve iktisadi teşekküllere maleden tasarı, 17 nci 
.madde ile de orta işletmeyi ortadan kaldırmak
tadır. 

*• Arkadaşlarım, bu asrın en bariz vasıfların
dan birisi de Devletçiliktir ve bizde bu siste
min çok faydalarını gördük. Zamanımızda Dev
letin elkoymadığı, müdahale' etmediği birşey 
yoktur. Fakat Devletin elkoyduğu, müdahale 
ettiği hiç iyi olmıyan bir*şey de ziraattır, Dev
let bir memleket ziraatini düzenliyebilir. Dev
let bir memleket ziraatini gülündü bir ekonomi 
sistemi ile kontrol edebilir. Keza Devlet nu
mune çiftliği yapar, üretme çiftliği yapar, fa
kat Devlet bizzat çiftçilik yapamaz, ve Devlet 
çiftçilik yaptığı zaman zarardan kurtulamaz. 
Halbuki tasarı şahsa büyük ziraati menederken 
kendisi büyük, ziraat yapmağı üzerine almakta
dır ve hem de bazı mıntakalann bizzat toprak 
dağıtacağı köylülerin aleyhine olarak bü işi yap
maktadır. Bu hatalı bir şeydir arkadaşlarım. 
Devlet çiftçiliğinin maliyeti tasavvur edemiye-
ceğiniz derecede yüksektir. Buna emin oltinua. 
Geçirdiğimiz harp devresi içinde bu Devlet iş
letmeleri doğru görülebilir. Fakat artık bundan 

sonra zararlı ve hattâ günün birinde Devletin 
başında tehlikeli bir şey olacaktır. Onun için 
tasarı bu Devlet işletmelerini ve içine almalı ve 
bu işletmeleri istihsal kooperatifleri meydana ge
tirerek köylülere dağıtmalıdır. 

Orta ziraat : . . '• 
Orta ziraate, gelince; orta işletmeye ziraat 

bakımından bir lüium vardır. Çünkü bilhassa 
küçük köy işletmeleri arasında bu işletmeleritt 
yenilik, teknik ve küçük işletmelere ellerindeki 
traktör ve saire ile yardım bakımlarından çok 
fayda sağladıkları ziraat ilminin de tesbit ettiği 
bir hakikattir ve hattâ bu hakikati Türkiye zi
raatini ıslah için getirilen Prof. Kristiyonzen de 
raporunda (eğer bir memlekette orta işletme 
yoksa icadetmelidir) sözleriyle ifade etmiştir. 
Amma Hükümet diyecek ki Mersin ovasında, 
kimsesiz Van ovasında orta işletme kurulsun. 
Ona denecek bir şey yoktur. Bir kere böyle ke
narda köşede kalan bir orta işletmenin matlup 
faydası olamaz. Farzımuhal böyle bir yerde da
hi olsa, amele getirip yerleştirmek mecburiye
tinde kalacak, bu orta işletme de günün birinde 
dağılmaya mahkûm edilecektir. 

Orta işletmeye iktisadi bakımdan da ihtiyaç 
vardır. Çnükü nispeten daha teknik çalışan ve 
makine ziraati ile hem bol ve hem de ucuza ma
leden orta işletme bu vasıflariyle memleket ik
tisadiyatına çok faydalı olmaktadır. Bu sözle
rimin bir realite olduğunu Toprak Ofisi mubayaa 
cetvellerinden de -tetkik etmek kabildir. 

Orta işletmeye sosyal bakımdan da ihtiyaç 
vardır; çünkü nüfusun % 80 i topraktan geçi
nen bu memlekette orta İşletme bir çok insanla
rın iş yeri ve geçim kaynağı olmaktadır. Mese
lâ Çukurova'da bu orta işletmeler sayesinde her 
sene 90 - 100 bin kişi iş bulmakta, faydalanmak
ta ve hattâ Devletin vergi mükellefiyetini de bu 
işletmelerden temin etmektedirler. 

Keza bir memlekette arazinin entanzif veya 
ekstanzif işlehme sisteminin de. tesiri büyüktür. 
Henüz ekstanzif bir sistem içinde bulunan Tür
kiye'de bu bakımdan da orta ziraat işletmesi bir 
zaruret halindedir. Halbuki 17 nci matklebu 
güzel ve faydalı dağıtmaktadır ve topraktan 
hiç bir had ve hudut tanımıyarak ve çok ifrata* 
giderek memlekçtte toprak emniyetini sarsmak
ta ve toprağını değersiz bir hale getirmektedir. 
Müstahsilin nazarında toprağı soğuk ve sevim-

/siz bir hale koymaktadır ve bu hüküm şimdiden 
! yalnız arazi sahibini değil, bu memlekette top

rakla ilgisi olan kredi müesseselerini, bizzat ame
leyi, tüccarı, esnafı, avukatı ve doktoru bile en
dişeye düşürmektedir. 

17 nci maddenin hükümleri yalnız toprakla 
uğraşanları değil, bütün iş hayatını felce uğra
tacak bir durum yaratmaktadır ve hattâ bu hu
zursuzluk ve endişe şimdiden başlamış bulunmak
tadır. 

- # -
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Sebebi şudur: 
Toprağa hiç1 bir huttut tanımayan bu madde

ye göre, mehileketin bir ucunda kamulaştırma 
başTadtğı zaman diğer ucuna gelinceye kadar, 
yıîlarea oradaki toprak jsahioi ne olacağını bil 
miyerek ve daimî bir eiriniyetsîzlik içinde kıvra
nıp kalacaktır. Bu yüzden tarlasını imar etmi-
yecektir. Bu yüzden işine kredi bulamıyaçaktır. 
Bu yüzden kıymetsiz bir hale .gelen tarlasını sa-
tâmıyacaktır. 

Halbuki Geçici Komisyonun ikinci müzakeresin
de kabul etmiş olduğu madde hem emniyet bakı
mından ve hem de adalt bakımından daha iyidir. 
Çünkü Komisyon, Hükümetin teklifine uyarak 
5 00$ dönümden fazla araziyi orta işletmenin dı
şında bırakmış ye kamulaştırılmasına muvafakat 
etmiştir. Hatta komisyon dar topraklı yerlerde ve 
makma zirâatına az olmasına rağmen* 2- 00.0 dönü-
me-fcadar kamulaştırmayı da kabullenmiştir. 

komisyon bunu yaparken hem ehemmiyet ve 
hem adalet ye hem de isin pisikolojişi tarafın
dan hareket etmiştir ye bir insanı toprağından 
tamamı ite ayırmanın güçlüğünü takdir etmiş
tir. ' ; . 

Halbuki üçüncü defa olarak müzakere etti
rilen 17 nci madde hiçbir hudud tanımadığı için 
100 dönümle 2ÖÖ dönüm arasındaki arazi sahiple
rini bile endişelendirmektedir. " 

Şimdi arkadaşlarım enaz bir rakamla bu 
memlekette 80 - 100, bin ailenin hâzin durumu
nu ve bunun memleketin sosyal ve ekonomik du
rumunda yaratacağı huzursuzluğu bir tasavvur 
buyurunuz. 

: Bügrün Romanya gibi, hangi şartlar içinde 
bulunduğu hepimizce malum olan bir memleket
te bile bin dönümlük bir had tanınmış bulunmak
tadır.' 

istatistik. 
Sonra bu derece ekistereye giden bu madde 

ile Hükümet kendisini haklı gösterecek bize hiç 
bir kanaat verici rakam da getirememiştir. Bu 
gün ne Hükümet ve ne de biz memlekette mevcut 
ne arazi miktarını, ne dağıtılacak arazi nispeti
ni ve-'ne de toprağa muhtaç çiftçinin ade<Jrnî ka
ti olarak bitemiyoruz. 

Hepsi-de* bu 'du mücerrette kalıyor. Hepsi de 
bir gayri malum- içindedir. Fakat buna rağmen. 
•Hükümet iftsrta gitmekten de çekinmiyor. 

.Arkadaşlarım; . 
Bir memlekette toprak reformu yapabilmek 

için önee kadastro rşterim» tanaami Manadır: Bu 
işte fâtatâstiklör esastır. -Halbuki bu kadar şâ
mil bir reform yaparken ortaü»-sahih ra# bir ra-
kam' bile mevcut değildir. Şu hâMerişi ezberden 
ve bir iş yapmak (için mi yapıyorum demektir. 

Fakat Hükümet bu rafdrmda rfrata gitmek
ten ise, işi biraz tevazu ile ele alsa* evvelâ Dev
let : elindekş araziyi, hususa muhasebelânâfiki 
araziyi, h©$ .araziyi vekeza5000 dönümden fazlar 
sim yemnef göre 2O0Ç dönümden fazlasını ka-

W$ -O : I 
mulaştırsa, bu arazileri elmde vesaiti olupfca 
ortakçjlık yapan,.elinde vesaiti alupta iearedık 
yapan insanlara, köylülere «fcağıtsa ve bunları 
muvaffakiyetle bakarsa ve o zaman bu başarılı 
neticeyi büyük. Kamutaya bildirse de ondan 
sonra bizden daha toprak istese olmaz mı? 

Firkat srtyıri Hükümet böyle yapmak istemi
yor.'Elinde hiçbir hazırlığı^ olmadığı halde mu
azzam bir dâvayı ortaya atıyor. Mülkiyette 
Mr hudut tanımıyor. Bu hareketin memleket 
hayatında doğuracağı neticeleri de hesap -etmi
yor. 

Arkadaşlarım; kanaatımea Hükümetin bu 
hareketi hatalıdır, yanlıştır, ifrata gitmektedir' 
ve memleketin istihsaline ve sosyal hayatına bü
yük zararlar getirebilir. Çünkü bir memleketin 
mülkiyet rejiminde ilk esas emniyettir. Bu 17 
nci madde ise bu emniyeti tamamiyle sarsmak
tadır. Bu yalnız toprak sahiplerini değil, sair 
mülk sahiplerini de sarsmaktadır ve hiç İdmse 
bu memlekette yarın içten malının, mülkünün 
emniyet oMuğuria inanamıyaeaktır. 

Bunun için bendeniz memleketin tabiî, ikti
sadi, kredi ve sosyal şartlarının ortaya koyduğu 
ve kendi emekleriyle yaşamakta olan bu orta iş
letmelerin yine memleket bakımından güvenle
rinin bozulmasına, değil, bilâkis nizamlanmasına 
gidilmesinde çok büyük fayda olduğu kanaatm-
dayım. ' 

Hükümetin yapması lâzımgelen peyler : 
Arkadaşlarım, iktisadi işlerde her şeyleri, 

kanuni müeyyidelerle, nizamnamelerle, yapılabi
leceğine inanmak doğru olamaz. Bu hakikati ka
bul* etmek lâzımdır ve bir memlekette de küçük 
veya orta veyahut da. büyük istetmenin kanuni 
müeyyidelerle yaşatılabiîeceğine inanmak da 
doğru olamaz. Bu işletmeler daima iktisadi za
ruretlerin ve şartlalarm tesiri altındadır. 

Ouıtn için Hükümetten bu işte memleketin 
iktisadi bünyesini gM^nünde tutmalıdır. Bu 
memlekette ıslah edihlltlecek- birçok arazi mev
cutken nüfusu m u a ^ e n mıntıkalarda teksif 
etmekten ve araziyi çok parçalamaktan çekin
melidir. Sön Hükühietin millet ekonomisini 
kuvvetlendirmek için ziraat siyasetinin ana va-
sıtalarmdau birisi de iç iskân siyaseti olmalıdır. 
Hükümet ^ ğ r u s u şimdiye kadar iyi, bir iç iskân 
si^^pti . ta^^edememişt ir . "Bunu bundan sonra 

lıdır. + 

^ e sonra s^şjtayreyi, krediyi topraktan kaçır
mamalıdır. Bu a ^ a k k e t ziraati için bundan, teh
likeli hiçbir şey olamaz. 

Ve sonra 1 %; ıw|i madden in mağdur edeceği 
seksen ilâ KW bkt t i k l i n yeni, bir iş hayatına 
katılmaları ve ofllaım ellerine verilecek bonolar
la müstehlik hayatına iobar edilmemelerini zarar
larını da gözönünde tutmalıdır. 

Şimdi Hükümetten? gotfjfiftftun';: aile, yeşimini 
bu -toprakta temin «eten bi? ailenin efirtden top-
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rağı alnııp ve kendisine sermaye yapacak bir 
para verilmezse bu ailenin durumu ne olacak
tır? Bu insanlar karşımıza çıkrpta bu memleket
te toprak sahibi olmak bir. kabahat midir? der
lerse ne demeğe hakkımız olacaktır? 

Bunun için Hükümet bu imkânlara bu vatan
daşlara daha mâkul ve munsifane bir şekilde bir 
bedel vermeği göze almalıdır. 

Adalet şiarı: 
Arkadaşlarım; Cumhuriyet rejiminin en bü

yük şiarlarından birisi de vatandaşlar arasında 
ayrılık gözetmiyen hak ve adalete mefhumudur. 
Bu rejimin ilelebet dayanacağı en büyük kud
retlerinden ve mesnetlerinden birisinin bu oldu
ğuna hiçbir şüphe yoktur. 

Ortaklık ve icarcılık: 
Bir Toprak reformu kanunu hazırlanırken 

bu tasarıda ortaklık ve icarcılık hakkında en 
ufak bir fikir, en basit bir hüküm bulunmayışı 
cidden nazarı dikkati çekecek bir hâdisedir. 

Arkadaşlar: 
Ortaklık ve icarcılık nihayet iktisadi bir iş 

anlaşımıdır ve böyle olduğu için de ziraat âle
minde esaslı bir yer almakta ve hattâ bütün dün
ya memleketlerinde bir usul edilegelmektedir. 

Evet bir memlekette feodalite devri zihniye
tiyle idame ettirilen bir ortakçılık varsa, bunu 
yıkmak icabeder. Fakat bunu yıkarken bunun 
yerine de medenî memleketlerde ve hattâ bizim 
bazı mıntakalrımızda çok iyi şekillerde tatbik 
edilen ortaklık ve icarcılık şekillerini alıp ve 
hattâ daha ve' istihsal sahasında daha verimli 
usullere, nizamlara bağlıyarak ihya etmek ge
rekir. Bu ortakçılığa bilhassa bizim gibi kredi 
teşkilâtları inkişaf edememiş ye zirai kredi mü
essesesi yalnız Ziraat Bankasına dayanan bir 
memlekette pek çok ihtiyaç vardır. Bu hakikati 
ve kredinin mâna ve .ehemmiyetini ancak benim 
gibi iş hayatında bulunmuş insanlardan nasıl 
müşkülâtla temin edildiğini anlıyabilirler ve 
bugün de istihsal sahamızdaki sermayenin şahsi 
kredilere dayandığını bilmek icabeder. Ortaklık 
memleketteki* kredi darlığının bir neticesidir. 
Yoksa mal sahibi için çok kânı bir- iş değildir.' 
Eğer ortaklık hakkında sarih hükümler konul-
mazsa bu yüzden de memleketin ekonomik ve 
sosyal hayatında zarar "görmesi muhakkak bir 
şeydir. 

Arkadaşlarım, yine bit tasarının 54 ncü mad
desinde kendisine arazi verilecek kimsenin 25 
sene'müddetle bu araziyi*satmaması şart kon
muştur. Bendenizce bu müddet hem memleket 
bakımından ve hem de müstahsil bakımından 
çok farklıdır. Memleket bakımından fazladır. 
Çünkü arazi verilecek insanı seçmekte daima isa
betle hareket edileceği şüphelidir ve sonra bazı 
kabiliyetsiz insanlar da frrazi edinmek imkânını 
bulacaklardır. Bunlar arazisinin bedelini öde
mek imkânını buldukları takdirde arzuya uygun 
bir tarzda işliyememeleri ihtimali de vardır. 0-

nun için bu gibi insanların elinde arazi, uzun 
müddeti on beş seneye indirmek daha muvafık-
ten on sene sonra satabilmelerine imkân vermek 
daha faydalı bir şey olur. 

Keza müstahsil bakımından da müddeti da
raltmak faydalıdır. Çünkü ziraat etmek istemi-
yen bir adamı zorla iebad etmek "onu zarara 
sokmaktan ve faydasız bir hale getirmekten baş
ka bir şey değildir. Bu sebeplerden 25 senelik 
müddeti ön beş seneye indirmek daha muvafık
tır. 

Hulâsa: 
-Şimdi değerli arkadaşlarım; Yüksek Heyeti

nizden istirham ettiğim noktaları şu şekilde hu
lâsa etmek mümkündür. 

1. — Bu kanun tasarısı altıncı maddesiyle 
beş yüz dönümle beş bin dönüm arasındaki ara
ziyi orta işletme kabul ettiği ve 16 ncı madde
siyle bu orta işletmeyi tarif ve izah eylediği 
halde 17 nci maddesiyle bu hükümleri sıfıra in
dirmiş ve memleket ziraati ve ekonomisi için 
hayatî bir ehemmiyeti olan orta işletmeyi değer
siz bir hale düşürmüştür. 

2. — Aile düzeni, çocuklarının geçimi ve tah
sili mülkiyet ve tasarrufundaki toprağa bağlı 
olan* bir adamın arazisi elinden alınırken o kim
seye yeni bir geçim tarzı için yeni bir sermaye 
verilmekte ve ne de araziye değer bir kıymet 
verilmektedir. 

3. — Bu memleket ziraatinde gerek ferdî ba
kımdan ve gerekse istihsal bakımından çok öne
mi olan ortaklık ve icarcılık bahisleri bu ka
nunda yer almamış ve bunlar doğrudan doğruya 
feshedilmem isse de dolayısiyle her arazi sahibi 
için korkulu bir sekle konulmuştur. 

4. — Verilecek arazinin 25 sene satılmaması 
hususunda 54 ncü maddenin hükümleri çok uzun 
müddetlidir. Bu müddeti de mâkul bir hadde 
indirmek lâzımdır. 

5. — Büyük işletmeye de bir şekil vermek ve 
ve bu işletmeleri bir istihsal kooperatifi şekline 
koymak lâzımdır. 

Bendeniz bu maddeler düzeltildiği takdirde 
kanunun daha iyice bir şekle gireceğine kani bu
lunuyorum. Büyük Heyetinizin yüksek şuurun
dan ve yüksek vicdanından bu memlekete en ha
yırlı ve bu memlekette hiçbir yurttaşı mağdur 
etmîyecek yüksek ve adilâne kararların çıkaca
ğına katiyetle 'inanıyorum (Alkışlar). 

Y. ABADAN (Eskişehir) —. Muhterem ar
kadaşlar; Yüksek huzurunuzda çok kısa sürecek 
maruzatım kanuni hükümlere ait mütalâalara de
ğil, daha ziyade bu kanunun kabulü vesilesiyle bu 
kürsüden belirtilmesi gerektiğine inandığım bir 
iki esasın izahına inhisar edecektir. 

Hepinizin malûmu olduğu gibi tasarı Geçici 
Komisyonunuzun didişken ve çetin incelemeleri 
neticesinde huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu 
kanunun sosyal ayrılıklardan temizlenmiş millî 
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bünyemize aksettiren bir ahenk ve birlik içinde 
cümlemizin arzusuna ye millî menfaatlere uygun 
şekilde çıkmasını sağlıyacak olan yüksek heyeti
niz, şüphesiz ki, her madde üzerinde ayrı ayrı 
duracaktır. Yüksek hakemliğinizle şimdiden be
lirmeğe başlıyan ihtilaflı görüşlerin müspet ka
rarlara varacağına güvenimiz kesindir. Benim bu 
kanunun müzakeresi dolayısiyle belirtilmesini ilk 
evvel şahsan temenni ettiğim bu mazbataya gir
miş olmasını da arzu ettiğim en esaslı nokta, ka
nunun herhangi bir ideolojik temayülden uzak 
olarak hazırlamış olduğu esasıdır. (Bravo ses
leri). 

Çünkü toprak rejimi, daima ideolojik telâk
kilerle birlikte mütalâa edilmek itiyadı vardır". 
Bu itiyadın neticesi olarak belki de kanunumuzu 
mütalâa edenlerden sağ veya sol gözlüğü takan
lar, kanun hükümlerinin kendi görüşlerine naza
ran prensipsizlikler içinde bulunduğunu da ifa
de edebilirler. Biz böyle bir vaziyete katî şekil
de cevap vermiş olmak için mazbatamızda bu ka
nunun, bu tasarmm; Türk halkçrlık şuurunun 
millî meseleler üzerine çevrilmiş gerçekçi görü
şünden ileri geldiğini, doğduğunu açıkça belirt
meli idik. Bu belirtme zaruretini.ifade etmemek 
için bir noktaya temas etmek lüzumunu huzuru
nuzda'şiddetle duyuyorum. 

Kanunda, bilhassa gerekçesinde sık sık yeni 
bir mülkiyet stürüktürüncjen veyahut yeni bir 
mülkiyet rejimi değişikliğinden bahsedilmiyor, 
Bu tâbirlerin kullanılması - velev ki edebi ma
hiyette de kalsa yanlış anlaşılmaya yol açabilir. 
Hakikatte arkadaşlar, biz yeni bir mülkiyet stü-
rüktürü, yahut bir mülkiyet rejimi değişikliği. 
yapmıyoruz. Mülkiyeti sayan ve mülkiyeti mü
dafaayı esas tutan bir memleketin, yine kamu 
menfaati ile mülkiyete .ait tahditleri ihtiva eden 
ve çiftçiyi topraklandırma esasmı güden bir ka
nun tasarısı huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Bu kanun tasahsmm kaynağını teşkil eden 
Anayasamızın 1937 tadilinde 74 ncü maddeye 
konan ikinci fıkrasının gerekçesindeki bir iki 
düşünceyi huzurunuzda tekrarlamayı faydalı bu
luyorum. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, bu değişiklik yani 
bugünkü kanunun esasını teşkil eden Anayasa
nın 74 ncü maddesinin ikinci fıkrası; bugün Dev
letimizin başı înönü ile 153 arkadaşının imzasını 
taşımakta olan bir tekliften mülhemdir. Bu tek
lifte açık olarak Türkiye Devletinin mülkiyet 
haklarını masun bulundurmayı ve bütün kanun
larda bu hakları korumayı sağlaştırma hedefini 
vazgeçilmez bir esas diye daima güttüğü belirtil
mektedir.. Yalnız özel menfaatlerin, özel ihtiras
ların kamu menfaatlerini ihlal ettiği nispette mü
dahalelere cevaz veren umumî prensip de orada 
açığa vurulmak suretiyle doğrudan doğruya köy
lüyü topraklandırma mevzuunun esasen mülki
yet hakkını koruma düşüncesinden mülh em ifa
de edilmiş bulunmaktadır. Ben temenni eder

dim ki, mazbatamız bir dereceye kadar bu VLTL^ 
surları ihtiva totsin ve bizde vâki olan bir zih
niyet deî?isikli(?i neticesinde bir üstrüktür ta-
havvülünün bahis mevzuu olmadığı, bilâkis bu 
tasarmın başlangıçtan beri sadık olduğumuz 
mîllî inkilâneılık prensininin tabiî neticesi ve 
millî gerçeklerle yereklerin bir tezahüründen 
ibaret olduğta açık bir şekilde belirtilsin. 

Bu kanun vesilesiyle huzurunuzda belirtmek 
istedi&im ikinci nokta da: tasarının bulunduğu
muz dünya şart lan içinde ifade ettiği mâna
dır. 

Muhterem arkadaşlar; yeni bir dünyanm ku
rulması dâvasını güdenler, simdi devamlr bir 
barış yapısı ancak ekonomik bir refah dünva-
Hmda gerçekleşebilir kanaatinin müdafaacısıdır-
lar ve onun içindir "ki. insan haysiyetine yara
şır bir vasama seviyesini yaratmak, yarınki ba-
vm ve dünva nizammın temeli olacaktır. Kanun 
bıı bakımdan bir ilk adımdır. Vakıa bizim in
kılâbımız bakımından biraz gec kalmış bulun
maktadır. Çünkü aradan yirmi sene geçmiştir. 
Fakat dünvanrn bugünkü girmekte bulunduğu 
vaziyet bakımından "ilk adım olarak mütalâa 
edilmeğe'değer mahiyeti haiz bir tasarı karşı 
sında bulunuvoruz. Benim anladığıma ve muh
terem Tarım Bakanımızın buradaki bevanların-
dan çıkardığıma göre, kanunun bütün hedef
lerini prensiplere icra aedeeek olursak bunları 
iki esasta toplayabiliriz. Bunlardan biri sosyal 
adaleti gerçekleştirmek. 

îkincisi de bu yoldan iktisadi refahı sağla
mak. sosyal adaleti gerçekleştirmek keyfiyeti, 
şüphesiz ki, burada sadece çiftçiye münhasır 
olmak üzere bir tatbikat sahasma kavuşacak
tır. Binaenaleyh sosyal adaleti gerçekleştirmek 
bakımıridan daha başka muvazi ve tamamlayıcı 
kanun ve tedbirlere ihtiyaç "vardır. Bu aıada 
bilhassa tatbikat bakımından unutulmaması 
icabeden nokta, sosyal adaletin, emniyet fak
törüne istinat ettiğini hiç bir zaman hatırdan 
çıkarmamak zaruretidir. Ancak emniyet fak
törüne istinat eden bir sosyal adalet bu yoldan 
flriderek iktisadi istihsali arttırmak ve refahı sağ
lamak neticesini doğurabilir. İktisadi refahı 
sağlarsak bakımından kanunu bir dereceye ka
dar güdük telâkki etmekte olduğumu Huzuru
nuzda açıkça söylemek isterim. Kanun daha zi-,. 
vade toprak dağıtma meselesini ön plânda mü
talâa etmiş, ekonomik faktörler üzerinde lâ
yık olduğtı ehemmiyetle durmamış, görünüyor. 

Muhterem arkadaşlar; iyi bir kanun kötü 
bir uygulama neticesi kötü neticeler doğurabi
lir, kötü bir kanun da iyi bir uygulama ile bir 
çok mahzurlarını göstermiyecek bir şekle gire
bilir. Bunun içindir ki bu kanunla birlikte Ta
rım Bakanlığının omuzlarına belki nesillerin 
omuzlarını çökertecek kadar ağır bir yük yükle
tilmiş bulunuyor. Bu yükü taşımak için şüphe-
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siz ki, idare âmirleri ile ahenkli bir işbirliği yap
ma fırsatını bulacaklardır. Esasında Sayın Tah
sin Balta arkadaşımın mazbatada da işaret etti
ği bir noktayı ben de burada işaret etmek isti
yorum, idare âmirlerinin rolü, kanunun tatbi
katında çok ehemmiyetlidir. Tatbikatiyle bu ka
nunda tebarüz ettirilmemiştir. Fakat elbetteki 
Tarım Bakanlığı faydalı ve muvaffakiyetli, bir 
tatbik için sırf kendisine ayırmış olduğu salâ
hiyetleri kendi teşkilâtı vasıtasiyle kullanmağa 
kalkmıyacak. daha ziyade idare âmirlerinin yar
dımından istifade edecektir. 

Bu kanunun müzakeresi vesilesiyle sayın 
arkadaşlarmıı yani ihtisas sahibi arkadaşlarımı 
dinlemeden evvel belirtilmesinde fayda hattâ 
zaruret gördüğüm noktalara işaret etmiş bulunu
yorum. 

Yüksek Meclisinizin tarihî rolünü ve mesuli
yetini müdrik olarak bu kanunu milletin men
faatlerine en uygun bir şekle koyacağına kanaa
tim katidir. 

R. KORALTAN (tçel) — Muhterem arkadaş
lar, Muhterem Tarım Bakanının ve sonra arka
daşlarımın değerli düşüncelerini dinledikten son
ra çok önemli bulduğum bu dâvanın bir defa da 
hukuki kaideleri bakımından tetkikmda fayda 
gördüğüm için sözalmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar T. B. M. M. kendi varlığını yara
tan çok esaslı, kökleri geçmişte olan büyük dâ
valardan birisini daha ele almış ve kendi tarihi
ne yaraşan kudretle adaletin ve hakiki ihtiyaçla
rın icaplarına uyarak o dâvayı da halletmek yo
luna girmiştir. 

Konu açıktır, önemi de kendi yapısındadır. 
Topraksız veya az topraklı çiftçiyi yeter toprağa 
sahip kılmak. 

Bir başka deyimle bu aziz yurtta oturan yurt 
çocuklarının hepsine çalışmak, refah ve saadet 
içinde yaşamak kolaylıklarını vermektir. 

Yapısında bu kadar geniş anlam taşıyan bir 
kanunun esasına taraftar olmamak mümkün de
ğildir. 

O halde bu önemli işi nasıl düzenlemeli? ve 
en mühim olan tatbikat işini nasıl kolaylaştır
mak? 

Arkadaşlar her şeyden evvel kimlere ve nere
lerde toprak verileceğini kesin olarak bildirmek 
lâzımdır. 

Eğer ihtiyacın hakiki miktarını bilemezsek 
ve hangi bölgelerden toprak dağıtılacağını söyle-
mezsek toprağı alacaklar ve diğer taraftan da 
toprak verecekler bu mühim durumdan mütees
sir olurlar ve giderek endişe seklini alacak bu 
halde zirai istihsal de müteessir olur. 

Her gün toprağından bir parçanın alınabile
ceği endişesi altında kalan, çiftçinin istihsal ala
nında verimli, faydalı bir unsur olmasını bek
lemek güçtür. 

Verilecek miktarın da bilinmesi esastır. Ni

tekim tasarı ehemmiyetle bu konuyu gözönünde 
bulundurmuştur. 

Tasarının en çok üzerinde durulmasını gerek
li gördüğüm hükümlerine, geliyorum. îhtiyacı 
anladık, yerini söyledik, miktarını belirttik. 
Şimdi bu yerinde ihtiyacı nasıl karşılayacağız, 
kimden ve nasıl alacağız? Arkadaşlar bunu ce-
vanlandırmadan önce binlerce yıllardanberi üze
rinde işlenilerek kurulmuş, kökleşmiş hukuk ka
idelerini kıskançlıkla elde tutmak zorundayız. 

önemli bir konuyu halledeceğiz, bir yarayı 
saracak, ona ilâç koyacak ve o acıyı dindirece
ğiz. derken bütün bünyeyi ve o bünyeyi dim dik 
yaşatan asıl temeli de sağlamak ve daima sağ
lam tutmak zorundayız. Medenî bir topluluğun 
her şeyden önce ve her şeyin üstünde ve büyük 
bir dikkatle üzerinde duracağım konu düşün
mek, söylemek, yazmak, toplanmak, fikirlerini 
yaymak ve nihayet oturmak ve temellük etmek 
teminatının sağlanmasıdır. 

Tarih boyunca insanların savaşı hep bu esas
ların teminata bağlanması üzerinde toplanır. 
Eğer bir kimse yaşadığı yerde serbest düşüne
mez, söyliyemez, toplanamaz, oturamaz, vicdanî 
duygularını serbest işletemez, mal edinemez, 
edindiği malı elinde tutacak ve ondan sürekli ola
rak faydalanmak teminatından mahrum kalırsa 
öyle bir topluluğun devamlı olacağını sanmak 
güçtür. 

Halbuki arkadaşlar, Türk Milletinin bugün 
her bakımdan kurduğu müessese medeni camiala
rın bile dikkatini çekecek, saygısını toplayacak 
durumdadır. Eksiklerimiz varsa, oluyorsa tek 
düşüncemiz, ileri görüşlerimizin hudud ve vüsa
ti içinde tertiplemek kararındayız. Ben bu ba
kımdan bu tasarıda en mühim bir eksiğe işaret 
ederek onu tamamlamasını içtimaî adalet namına 
demokrasi esaslarına ve Türkiye Devletinin te
mel taşı olan ana yasa hükümlerine dayanarak is
teyeceğim. 

/ Arkadaşlar, bu tasarının ruhu, kim ne der-
] se desinj__Airnin^ malını alıp Veli'ye vermektir. 
î. BîFvitanlîayTîabasn^ bir 
mülkünü şahsi emekleriyle de artırdıktan sonra 
büyük bir gayret ve fedakârlıkla ve yıllar boyun
ca işlemiş, ilerletmiş ve böylece çocuklarına ve 
yuvasına, dolayısiyle içinde yaşadığı camiaya 
faydalı olmuş. Günün birinde bu adamın mül
künün bir kısmını elinden alıyorsunuz, yani ha
zıra konuyorsunuz. Böyle bir hareketin başka bir 
deyimle bu yolda yapılacak bir ameliyenin o va
tandaşın hayatında, durumunda ve bütün ailesi 
efradı üzerindo yapacağı depremi düşünmek bile 
insanı içinden sarsmaz mı? Bu sarsıntıların hu
dudunu genişletiniz. O insanların kurduğu ce
miyetin bünyesine sağlam olarak bakılabilir mi? 
Meseleyi toplu olarak şöylece ifade etmek doğru 
olur; bir tarafta bir yığın ihtiyaç içinde bunalan 
insanlar, diğer yanda hayatını genişletmiş mü
reffeh ve varlık içinde insanlar. Meşhur sözdür, 
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biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. ı 

Biz Devlet olarak Millet ol«r*k ve nihayet bü-
tün ihtiyaçlara cevap ve^aa^ ystkisiıikde Millet
vekili olarak ne yapacağa? 

Şimdi : - ferdle cemiyetin spşyal hukuk bakir 
mmdan menfaatlerini deııkle^ijfmfik gibi bir za
ruret kaı-şışında bulunuyoruz. Bu z a r u r i nasıl 
karşılayacağız? 

Eski bîr hukuk kaidesidir; zarurete mikta-
nnca takdir olunur ve 4 olunmabdır. . Akdi halde 
bir derdi tedavi edeyim bir yarayı kapayayım 
derken bütün bünyeyi tehlikeye koymak gibi bir 
duruma girilmiş olur M, esasen hürriyet hakla
rını telif mevkiinde bulunan Devletin böyle bir 
ameliyeyi yapmağa hakkı ve salâhiyeti yoktur. 
Böyle bir düşünce her şeyin ve bütün hak hürri
yetlerin temeli sayılan emniyeti sarsar. Ne ferd-
de ve nede ferdlerin muhassalası olan camiada 
yaşamak ve baka hakkı teminatı bırakmaz. 

Demek oluyor .ki, hak ve- menfaatleri telif öl
çüsünü kullanırken çok titiz ve çok dikkatli ol
mak zorundayız. Bu mülâhaza ile evvelâ topra
ğı kimlere vereceğiz! Fühal bunların takribi sa-
yısr nedir? Bu bilinirse, kanuni olarak konacak 
ölçüde yanılmamak mükmün olur ve yine veri
lecek toprakları nerelerde ve hangi bölgelerde 
vereceğiz? Bunu kesin olarak söylemeliyiz ki, 
vatandaş sağlam bir teminat aîtmda toprağını ıs
lah etmeye, işletmeye cesareti olsum ve böylece de 
umumî istihsal gelişmesinde bir durgunluk ve 
sarsıntı olmasın. Toprağının günün birinde erim
den alınacağı tehdidi altmda kalan bir vatandaşın 
istihsal alanında faydalı bir unsur olmasmı bek
lemek güçtür ve nihayet arkadaşlar, bir vatan
daşın babasmdan ve ecdadından miras yolu ile 
gelen ve ahnteri üe edindiği toprağını kamu 
menfaati mülâhazasjyle elinden alırken, ölçümüz 
ancak şu olacaktır : Değer pahasını vermek, iş
te asıl yaranın üzerine parmağımı koymuş bulu
nuyorum, 

Biliyorsunuz ki, bu kanun tasarısı aylarea 
Komisyonda incelendi veusun tartışmalara yol 
açtı. Bu tartışmaları toplarsak şuniarı gatürüz. 

1.— Yerilecek toprağı vatandaştan akrkem 
ölçümüz ne olaeaktırf 

2. — Ayıracağımız toprağı kamulaştırırkeû, 
kamulaştırma karşılığı olarakne ödeyeceğiz? 

Fikrimce zorluğun asıl düğüm, noktası bura
dadır. Bir defa Anayasamız vatandaş mülkünün 
hiç bir suretle elinden alınamaz, oldağsmu tes-
bit etmiş bulunuyor. Ana peeasip budur* Mut
lak olan bu hükmü şu kayıtlarla kayıtlandırrye-
rua. 

Anayasanın 74neümaddesi îKaaaufaydasına 
gerekli olduğu usulene göre, anlaşılmakça ve 
özel kanunları gereğkoıee değer'pahası peşte ve-
r&meddkçe hiç bir kimsenin malı ve mülkü ka-
mula^lıcılamaz. 

Demek ki, bir vatandaşla »ülkü elinden alı-
aabilmesi için 1 - Bk zaruret ve ihtiyaç olacak, | 
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2 - Bu zaruret ve ihtiyaç âmme menfaati mülâha-
zasradaıı degaeak, 3 -Q^ka»u»lar*na göre de
ğer pahası peşin verilecek. 

Uzun yıllar kaynağını değişmez hukuk kaide
lerinden alan bu mefhumlar böylece devam edip 
giderken 1337 Şubat ayının 5 nei günü o zaman 
Başvekil butaan Sayın OamhurbaşhaniHttz în-
ön4> ve 15$ arkadaşı taraftarından yapılan bir 
kanun teklifiyle Anayasanın 74 ncü maddesine 
şöyle bir fıkra konulması isteniliyor : (Cifeyi 
toprak sahibi kılmak ve ormanları Devletleştir
mek için alınacak toprak ve ormanların kamu-
laşterma ka*şılığı ve bu karşılıkların ödenişi özel 
kanunlarla gösterilir). Teklif edilen bu fıkra-
nm- mucip sebeplerinde görülen esasları birlikte 
okuyalım: 

İsmet inönü ve 153 arkadaşı tarafından ve
rilen takrir Umumî Heyette 5 Şubat 1937 de 
mü*zakere edilmiştir. 

Bu takririn esbabı mucibesinden: Yurddaş-
ların, mülkiyet haklarını masun bulundurmak 
ve bütün kanunların bu hakkı korumasını . sağ-
laştırmak Türkiye Devletinin önemle takibettiği 
bir esas olmakla beraber özel bir menfaatin 
korunması düşüncesiyle halkımızın çokluğunu 
teşkil eden ve genlikleri ulusun ilerlemesi bakı
mından en lüzumlu olan çiftçilerimizin geç
miş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr duru
munda kalması inkılapçı Türkiye'nin ana siya
sasına uyamıyacağmdan bu büyük menfaatin 
elde edilmesi emrinde hususi hakları da göze 
alarak (Menafii umumiye için) belediyelerin ve 
Hükümetin tatbik ektikleri istimlâk kanunların
da o kanunlardaki şartlardan başka hükümlerle 
hususi istimlâk kanunları yapılmasının Ana Ka
nunumuzda yer tutması lüzumlu olduğu dü
şünülmüştür. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası : 
3 . I I . 1937 yurddaşları mülkiyet haklarım ta-
mamiyle mâsun bulundurmak ve bütün kanun
ların bu hakların korunmasını sağlamlaştırmak 
Türkiye Devletinin önemli tajkip ettiği bir esas 
olmakla beraber özel bir menfaatin korunması 
düşüncesiyle halkımızın çokluğunu teşkil eden 
ve genlikleri ulusun ilerilemesi bakımından en 
lüzumlu olan çiftçimizin geçmiş devirlerde ol
duğu. gibi hizmetkâr durumunda kalması inki-
lâpçı Türkiye'nin Ana yasasma uymıyaçağından 
ilâ..».) Menaüi umumiye için belediyelerin ve 
Hükümetin tatbik ettikleri istimlâk kanunların
dan ve o kanunlardaki şartlardan başka hüküm
leri muhtevi olmak-üzere çıkarılacak ve saire... 

Hükümet namına tasarıyı müdafaa eden Da
hiliye Vekili* ve Genel Sekreter Şükrü Kaya ge
niş. izahatı arasında $öyle konuşuyor: Çiftçiyi 
toprak sahibi kılmak hakkındaki kanunun tat
bikini kolaylaştırmak için Teşkilâtı Esasiye Ka-
jnunsuaa bir kayıt koyduk. Bu kayıt büyük Baş
vekilimin de söylediği veçhile hiç. kimsenin hu-
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kükti tasarrufiyesiyle taaruz teşkil etmez. Biz ı 
işlemiyen topraklan işlemek için işsiz kalan top
raksız- köylüyü topraklandırmak için kanun ya
pıyoruz. 

Elbette toprağını işliyen ve işletebilen çiftçi 
bizim en büyük yardımımıza ve himayemize 
mazhar olacak-bir elemandır. (Bravo sesleri). 

Gümrük kanunlarımızın, ekonomi kanunları
mızın hedefleri hep budur. Eğer biz çiftçinin 
yüksek istihsal kabiliyetinden istifade ederek 
aynı zamanda müstehlik vaziyete koymazsak 
ekonomide yaptığımız işler dahili pazarda müş-
terisiz kalır. Biz de köylünün ocağı tütmezse 
bacası söner. Yaptığımız ekonomik hareketlerin 
verimli olabilmesi için behemehal Türk köylü
sünü ve Türk çiftçisini müstahsil olabildiği ka
dar müstehlik vaziyetede koyabileceğiz, ilâ....) 
Koyduğumuz kayıt bundan ibarettir. Aynı 'cel
sede Halil Menteşe uzun beyanatı arasında şun
lara işaret ediyor : Teşkilâtı Esasiyede yapıla
cak olan bu tadilât değer şeye parasını peşin 
vermek cihetinden bir tadili istilzam edecek 
kadar büyük bir mesele değildir. Yine Halil 
Bey devam ediyor; tasarruf emniyetinin inkişaf 
etmesi çok lâzım olan bu memlekette emniyet
sizlik ve istikrarsızlık tevlit edecek vaziyet
leri düşünmek lâzımdı. Arzettiğim gibi te
rakki yolunda hızlı yürümeğe mecbur olan bir 
milleti». Tasarruf ve mülkiyette emniyetsizlik 
ve istikrarsızlık verebilecek işlerden tevakki et
mek lâzımdır. Zira bu emaiyet her terakkinin 
hem kaynağr, hem de temelidir. 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni Reisi Şemsettin 
Günaltay; arazi meselesinde bir emniyetsizlik, 
bir itimatsızlık meselesi zannetmiyorum ki ol
sun. Memleket hakkının kutsiyeti Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzda tasrih edilmiştir. Burada tek
lif edilen, bir adaletin icabının yerine getirilme
sidir. Memlekette çalışan ve bu milletin asır-
lardanberi bârını çeken asıl halkın hakiki ma
lına sahip olmasıdır. Bu iş yapılırken bugün 
birtakım şerait altında bu mallara malik olanla
rın hukuku payimal. edilecek değildir. Bura
da Teşkilâtı Esasiyede yapılan iş, bu malların 
çiftçilere tevzii için kanuni bir müsaade ver
mektir. Bu kanun yapılacak, buraya gelecek
tir. O zaman mâl sahibinin hukukunu temin 
edecek esaslar tabiatı ile derpiş edilmiş olacak
tır. 

Şükrü Kaya; muhtelif hatiplerin sözlerine 
cevap vererek tekrar toprak mevzuuna temas 
ederek mütalâasına aşağıdaki şekilde devam 
ediyor. 

Toprak, çiftçiye toprak, esbabı mucibesinde 
söylendiği gibi bu bir defasında söylenecek iş 
değildir. Topraksızlık hissedildikçe de verile
cektir. Kanun geldiği zaman esasları müzakere i 
edilecektir. Bir taraftan bu iyilik yapılırken 
diğer taraftan hiç kimsenin hukuku tasarrufi-
yesine tecavüz etmek niyetinde değiliz. Hukuku ) 

i tasarrufiyenin en mahfuz olduğunu bilhassa 
tekrar etmek isterim. 

Hukuku tasarrufiyenin en çok mahfuz kaldı
ğı yer Türkiye'dir ve bunu böyle tutmak mecbu
riyetinde olduğumuzdan Toprak Kanunu tatbik 
edilirken- getirilecek kanunla da muhafaza edi
lecektir.) , , 

Görülüyor ve anlaşılıyor ki, bu ek kanunla is
tihdaf edilen tek düşünce hususi surette temel
lük edilen bir mülkü bir başka ferde temlik edil
mesini kamu menfaati prensipine yaklaştırmakta
dır. ;_. 

Bu esası biraz daha tafsil edeyim; biliyorsu
nuz ki ; istimlâk dediğimiz kamulaştırma işi, ge
rek bizim Anayasamızda gerek muasır Devlet
lerin mevzuatında ancak kamu menfaati bahis 
mevzuu olduğu zaman, ortaya sürülebilecek 
bir esastır. Bir gayrimenkulde mevcut bir fert 
mülkiyeti yerine diğer bir fert mülkiyetini ika
me etmekte kamu menfaati dediğimiz esas bu-
lunmıyacağı için, Anayasada mevcut kamu men
faati için ileri sürülmüş oluyor. Zaten 74 ncü 
maddenin .ikinci fıkrası olarak teklifin esasını 
teşkil eden hükümlerde yalnız bu esastan bir ay
rılış bütün çıkplaklığiyle görülmektedir. İşte 
bu düşünce ile ileri sürülen bu tadil teklifi böy
lece kabul edilmiş ve Anayasada yer almıştır. 
Ancak yine değişmez hukuk esaslarından temel 
bir kaide vardır ki her ne mülâhaza ile ve hangi 
ihtiyacı karşılamaya yararlı olursa olsun bir 
kimsenin mülkünün yalnız ve yalnız değer pa
hası verilerek elinden alınacağı umdesidir. Bu 
umdeyi ve esası hiçbir şekil ve surette tadil 
eden bir fikri huzur ortaya konmamıştır. Bir 
de yine eklenen fıkrada peşin verilmesi kay-
di: Yeni getirilecek kanunda ödeniş, tediye ke
limesiyle tâyin edilmiştir ve nihayet istimlâk 
karşılığı kamulaştırmada yine ileride getirile
cek bir kanunda şu şekilde temin edilmiştir diye 
sarahat bulunacak denilmiştir. 

74 ncü maddeye eklenen ikinci fıkranın ruhu 
da, metni de, muhtevası da budur. Bir kanun 
getirilecek, sonra söz ve hakem yine millet ira
desinin temsilcileri olan sizlerin olacaktır ve böy
le bir hüküm konması da yukarıdanberi arzedi-
len esası hukuk kaidelerine uygun olacak bir 
yığın formalitelerden kurtularak işin intizamla 
yürümesi, çabuk yürümesi nam ve hesabına iste- . 
nilen bu salâhiyet hiçbir zaman alınacak topra
ğın değer pahasının verilmemesi mânasına alına
maz. Buna hukukan imkân yoktur. Böyle bir 
mânayı kabul etmek vatandaşların mülkü üze
rindeki tasarrufunu ihlâl eder. Değerinden az 
bir para ile almak demek o vatandaşı yıkar, 
mahveder. Bir kısım vatandaşı koruyalım, müs-

I tahsil bir hale getirelim derken yüz yıllardır 
toprağa kendisini vermiş, hayatmı ve ailesini 
geçindirmek yoluna girmiş, işini düzenlemiş olan 

I milyonlarca vatandaşı mutlak bir aciz ve ıstı-
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raba sevketmeye kimsenin hakkı yoktur. Yuka
rıda söyledik; zaoıretler, miktarınca takdir olu
nur. Fazla varsa kendi geçiminden, çalışma
sından fazla toprağı kalıyorsa kabul edilecek, 
adilâne ölçü içinde o kısmı ancak değer pahası
nı vermek suretiyle alabiliriz. 

Değer paha söylenmese dahi bu mefhum ta
sarrufun bünyesinde mevcuttur. İMlân zaman
da vatandaş bir mülk edinmiş, aradan, yıllar 
geçmiş, o zamanki paranın satınalma kudreti de
ğişmiş, istihsal ve istihlâk kıymetleri arttmış. 
Şimdi siz vatandaşın elinden diğer bir vatan
daşın hususi hayat ve menfaati ve giderek ce
miyet nizamı içi emekle meydana getirdiği top
rağının değer pahasını vermeden dilediğiniz for
müllerle ve meselâ bilmem ne zamanda ve han
gi şartlarla taha'kkuk ettirilen vergi kıymetleri 
üzerinden almağa kalkarsanız bunun adı zoralım 
olur. 

Demokrasi esasları üzerine kurulan ve kuru
luşunun esası ve mebnası halk için halkçı olan 
bir Devlet bünyesinde bu gibi telâkkilere zaten 
yer yoktur. 

Olsa olsa değer pahanın tâyin ve tesbitinde 
bazı sistemlere ve meselâ tarafların tâyin ve in
tihap edecekleri ehlivukuf tarafından veya oto
ritenin seçeceği bitaraf bir heyet tarafından 
yapılması usulüne# gidilebilir ve hiç- şüphesiz bu 
usulde dahi değer paha ruhu daima mahfuzdur. 
Bu mefhumu değiştirmeğe salâhiyetimiz yoktur. 
Anayasamıza . ve Medeni Kanunumuzla kabul 
edilen hukuk kaidelerine aykırı olarak müekki-
lin aleyhine bir hareketi vekile vermiş oluyoruz. 
Bû iş üzerinde milletin ârâyi umumiyesine git
tiğimizi ve şöyle bir intihap beyannamesini yap
tığımızı f arzedelim ve millete şunları açık söyli-
yelim, diyelim ki; bize salâhiyet veriniz, biz 
gidecek, Büyük Millet Meclisinde toplanacak, 
elindeki toprağını değer paha mevzuubahis ol
maksızın alacak, topraksız vatandaşlara, verece
ğiz. Ne yapalım, .siz de vatandaş hesabına feda
kârlık yapınız. Zannetmem ki, gönül hoşluğu 
ile böyle bir salâhiyeti verecek hattâ tek bir 
vatandaş bulunsun. O halde hangi ve hangi içti-. 
mai adalet düşüncesidir ki, elinden malını aldı
ğınız bir vatandaşa değer pahasını vermek için 
size müsaade etmiş ye mesağ vermiş olsun. 

Cumhuriyetin fazilet ifade eden ana prensip
leri ve demokrasi ruhunun şaşmaz hükümleri 
böyle bir fikri reddeder. Biz milletvekili olarak 
bizi seçenlere değer pahayı vermeden malınızı 
vereceksiniz, meselâ değer bedeli bir dönümün 
on lira iken bunu yüz kuruşa vereceksiniz, fe
dakârlık yapınız diyemeyiz. Vatandaştan kamu
nun selâmeti için mütesaviyen herşeyi, her hiz
meti, her fedakârlığı istiyebiliriz. Yurdun se
lâmeti, hayat ve beka hakkı uğrunda hattâ can 
vergisi ve kan vergisi istiyebiliriz. Amma bu
nu şu şekilde söyliyemeyiz. : Muayyen bir kısım 
vatandaş askere gidecek, yurda saldıranları 

karşılayacak ve bu uğurda kanını dökecek, ca
nını yerecek diğer: bir kısım vatandaş, şü veya 
bu mülâhaza ile bu fedakârlıktan istisna edile
cek. Saadeti müşterek,, hayatı müşterek, varlığı 
müşterek bir yurtta "Türk yurdunda kimseye 
bu yolda bir teklif yapılabilir mi? Biliyorum 
muarızlarım bana şunları söyliyecekler : Yeni 
kurduğumuz millî Devletin ve camianın ikti
sadi, malî, ticari, içtimai ve siyasi her sahada 
gelişmesi için milletin* bütün olarak Devletle 
elbirliği, işbirliği yapması zaruridir, iyi ya, 
bunun aksini söyliyen kim? Hizmette birlik, fe
dakârlıkta birlik ve tam bir müsavat. Toprak
sız vatandaşlara ve yeter toprağı olmıyan çift
çilere toprak vereceğiz. Nerede ve kimde fazla 
bulursak onu alacağız. Çok güzel. Bu, bir yurt 
ve insanlık borcudur. Pekâlâ t toprağı olanlara 
yüklediğimiz bu yükten hiç toprağı olmadan yüz-
binlerce ve milyonlarca liralara sahip olan ban
kalarda paralan yığılı duranlara han, apartıman 
sahibi olanlara hisse yok mu? Neden bu kalkınma 
ve ilerleme hamlesini yaparken onlara da bir va
zife ve bir fedakârlık yüklemiyoruz? Asıl içti
mai adalet, asıl Devletçilik alınan ölçüleri bu 
fikirlere dayanarak almayı gösterir. Tâki cami
anın vicdanında yapacağı akisler uygun olsun. 

Arkadaşlar, herşeyde müsavat, ya hep, ya 
hiç. Bu ölçülerdir ki, tatbik kudretini taşır. 

Ve yine biliyorum ki, muarızlarım vaktiyle 
bana alınmış bazı hükümlerden ve meselâ Dev
let Demiryollarına, Orman Kanununa, Askerî dü
şüncelerle bazı istimlâk işlerine ait konulan hü
kümlerden bahsedecekler. Onlar da değer baha 
mahfuz tutulmuştur. Meselâ 1505 numaralı ka
nunla da toprakların kamulaştırılması salâhiye
ti verilmiştir. Arkadaşlar, bu kanunlarda dahi, 
söylediğim gibi, kamulaştırma muameleleri ya
pılırken değer baha hükmü titizlikle gözönünde 
tutulmuştur. Değer baha mevzuunda şöyle bir 
itirazın da yer alacağını sanırım : Alınması ge
reken toprak tasarı gerekçesinde de işaret edil
diği gibi 10 - 15 milyon dönümdür. Beher dö
nüme, değer baha verilmesi icabetse en az yüz 
veya 150 milyon lira vermemiz lâzımdır. Ortala
ma 20 lira üzerinden tutsak on milyon dönüm 
toprak vereceğimiz faraziyesine göre 200 milyon, 
15 milyon dönüm toprak vereceğimiz hesabına 
görede 300 milyon lira tutar ki, bu mühim pa
rayı nereden alacak ye hangi bütçeye yükliyece-
ğiz nereden alacak ve ne şartlarla ödiyecek onu 
maliyeci arkadaşlar, ihtisas ve salâhiyet mevkiin
deki- Maliye Bakanı düşünsün, formülünü bulsun, 
Bu mülâhaza elinden toprağını bu tasarının dü
şündüğü zorlama yani cebrî istimlâk yolu ile al
mak istediğiniz çiftçi vatandaşı alâkadar eder mi? 
Madamki Devlet adına ve Devlet görüşü ile ce
miyet namına böyle bir kamulaştırmayı faydalı 
buluyorsak, bu mülâhazamızı gene Devlet eliyle 
kamuya, müteveccih malî formüllerle telif ve kö
künden halletmek elinizde değil mi? 
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Arkadaşlar, ben bu işin böyle astrenomik bir 

rakam ve yekûn olacağına da inananlardan deği
lim. Eğer elde hakikate yakın bir istatistik bu
lunsaydı ve meselâ batı-bölgesinde şu kadar ih
tiyaca şuralardan şu miktar toprağa muhtacız, 
güneyde şuralarda bu miktar -toprak alacağız, 
hulâsa doğuda, kuzeyde şuralardan bu kadar top
rak alacağız, diye elde bir hesap ve bir rakam 
olsaydı, bilfarz 15 milyon dönüm dağıtılacağı 
ihtiyacına göre her bölgenin değer pahasını orta
lama bir hesapla-daha güvenilecek ve elbet böy
le büyük rakamların altında bizleri ürkütmiyecek 
bir yekûn ifadesi kolaylaştırırdı. Böyle mühim 
bir konuda bundan da mahrum bulunuyoruz. 
kaldı ki, yukarıda tahmini olarak karşılaşacağı
mızı söylediğim 150 veya 300 milyon gibi olduk
ça mühim bir para tutsa dahi bunu 20 senede 
ödeyeceğimize ve gene bu parayı toprağı verece
ğimiz çiftçilerden alarak ödeyeceğimize göre kor
kacak bir şey yok demektir, ve bu mühim mevzu 
böylece halletmek adaletin, Anayasa hükümleri
nin icabıdır. Camia menfaati daima ve kıskanç
lıkla umumî hayatın nizam ve bakası namına ara
nılan teminat bunu emreder. 

Arkadaşlar, belki sizleri yoldum. Dinlemek 
müsaadenizi iyi kullanmadım. Fakat yurdun ve 
yurttaşların bir derdine derman ararken daima 
ve çok titizlikle, kıskançlıkla gözönünde tutmağa 
ödevli ve borçlu bulunduğumuz millî bütünlüğü 
ve millî nizamı koruyan rejimin anaperensipleri-
nin sarsılmamasına büyük bir önemle dikkat edil
mesi düşüncesi beni bu yolda konuşmaya mecbur 
etti. Hiç şüphesiz hepimizin emeli ve amacı bu
dur. Bu sonucun gereği gibi korunacağına ve 
bu tasarının bu esaslar içinde tamamlanacağına 
emin olarak sözlerime son veriyorum. İsabet yü
ce takdirinizedir. 

11. ORUCOĞLU (Sinob) — Efendim; toprak 
işinin halledilmesi ve memlekette topraksız köy
lü bırakılmaması ötedenberi benim de idealim 
olan bir iştir. Buna şiddetle taraftar, ve lüzu
muna kailim. Bunda hiç birimizin tereddüdü 
olmasa gerek. Ekseriyetimizi teşkil eden ve bü
tün ağırlığımızı çeken köylümüzün büyük bir 
kısmının halâ topraksız yurtsuz kalmaları hiç 
bir suretle tecviz edilemez. Bu hususta nekadar 
fedakârlık yapılsa yerinde olur. 

Elimizdeki tasarıya gelince bu tasan bazı 
kusur ve noksanlariyle beraber bu işi az çok te
min ediyorsa da tam ve mütekâmil değildir. Gö
nül isterdi ki bu tasarı ile beraber dahilî iskân 
işi de birlikte yürüsün. Zira bu tasarıya göre 
dağıtmalar mahalli oluyor. Bu cümleden ola
rak meselâ Karadeniz sahilleri gibi toprağı dar 
ve dağıtmaya kâfi gelmiyen bölgelerin köylüleri 
maalesef eskisi gibi yene topraksızdır. 

t. Dahilî iskân işlerinin güçlüğünü takdir edi
yorum, fakat her ne, olursa olsun bu işi tamam
lamak için ona doğru gitmek zarureti vardır. 
Bu eksiklik anoak htt suretle tamamlanabilir. 

i Şu halde bu tasarı da mevzuubahis olan toprak 
reformunu bu iş için bir başlangıç ve bir adım 
atış sayarım. Temenni edelim ki, bu işi ileride 
daha iyi sağlamak için tanı ve mütekâmil bir 
kanun getirilsin. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar). 
H. MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar; ta

sarı iki mühim hükmü ihtiva ediyor : 
1.- Topraksız çiftçiye toprak dağıtmak; 
2.. Memlekette Kanunu Medeninin tesis et

miş olduğu mülkiyet rejimini tasfiye edip bu
nun yerine yeni bir rejim koymak ve memle
ketin bünyesinde yeni bir mülkiyet rejimi ihdas 
etmek. 

Ben mülâhazalarımı bu iki esaslı hüküm 
üzerinde umumî olarak söyledikten sonra esas 
mesele hakkında fikrimi arzedeceğim. Sonra da 
zaruret hududunu çok aşmış olan bu meselede 
zaruret hududunu rakamlarla tesbit ettikten . ve 
hakikate yakın bir surette nazarımızda tebarüz 
ettirdikten sonra bu zarurete uyan yeni bir tek-
teküfi kanuni yapacağım. 

| Arkadaşlarını; meselenin önemi hepimizce 
takdir edilmiştir. Netekim hatipleri çok dik
katle dinlemek sabrını ve müsaadesini gösteri
yorsunuz. Bendeniz de hepimizden bu müsama
hayı kendihakkımda rica ediyorum. Çünkü mâ
ruzâtım belki uzun olacak, "sonra rakamlara 
dayanacağı için belki sizleri biraz sıkacaktır. 

Evvelâ çiftçiye toprak dağıtma hükmü üze
rinde söze başlıyacağım : 

Refik Bey arkadaşımızın hatırlattığı gibi ilk 
Anayasanın 74 ncü maddesine, 1937 senesinde 
çiftçiye arazi dağıtmak hususunda yeni bir 
ilâve yapılırken hakikaten ben söz aldım ve o 
sözlerimin de şimdi söyliyeceğim sözlere fayda
sı olacağı için lüzumlu kısmını burada tekrar 
edeceğim. 

O zaman demiştim ki; Müslümanlık mülki
yeti akaidi diniye olarak kabul ettiği için bizim 
memlekette, başka memleketlerde olduğu gibi, 
Kanunu Medeni haricinde Çarlık Rusya'da ol-

L duğu gibi bir mir sistemi kabul etmemiştir. 
Feodal zamanlardaki sarf sistemi de yoktur. 
Yani şahsi ve mameleki başkasının hakkı tasar
rufuna tâbi insan tipi yoktur ve bizde, cebinde 
parası olan herkes dilediğini satın almakta hür 
olduğu için arazinin halk arasında yayılışı ni
zamı teessüs etmiştir. Tarihen de bu böyledir. 
Şükrü Kaya o vakit bana verdiği cevapta çift
likler vardır, bir insanın, bir ailenin mülkiye
tindedir, onun içinde köyler vardır, köylüler 
ortakçı olarak çalışırlar, onlara ortakçı olarak 
çalışanlara, tarla vermek istiyoruz dedi, bu esa
sa ben de mutabıkım dedim, o vakit verdiğim 
cevapta. Yine o vakit verdiğim cevapta nite
kim ben dört bin dönüm arazimi köylüye devret
miş bulunuyorum, Ziraat Bankası vasıtasiyle, 

I demiştim. Sonra ilâve ettim, dedim ki hızlı yü-, 
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rümek mecburiyetinde olan bir millet olduğa- I 
muz'işin terakkinin temeli de kaynağı da tasar
rufta emniyet oİduğu için bunu haleldar edecek 
tedbirlerden mümkün olduğu kadar tevakki et* 
meliyiz. 

Arkadaşlar, o zaman elimde rakamlar yoktu. 
Bugün iki cepheden rakamlar vardır. Biri Hü
kümet, o zamandan bu zamana kadar bu işin 
üzerinde durmuş, Hükümet yer yer komisyon
lar göndererek arazinin halk arasında dağılış . 
nispetini hakikate yakın bir surette tetkikatı i 

* neticesinde tesbit etmiştir. Diğer taraftan 1938 j 
senesindenberi muhtelif, kanunlarla büyük mik-

' yasta arazı tevzii yapmıştır ve büyük çiftlikler
den bilhassa bizim , garp ve Ortaanadolu'dan; 
şarkın hususiyeti vardır. Malûmu âliniz sos
yal, ekonomik, siyasi birtakım düşüncelerle ha
reket zarureti vardır. Zannederim, Hükümet 
de bunu kabul etmiştir. Benim düşüncem, batı, 
güney ve Orta Anadolu'ya taallûk eden kısım
lardır. Buralarda lî>38 denberi büyük çiftlikler 
ve arazi parçaları büyük mikyasta tasfiye edil- I 
mistir. Şimdi bütün dairelerde, Millî Emlâk-. 
ten, İskândan, Ziraat Bankasından, Evkaftan ve 
Ziraat Vekâletinden bu hususta aldığım rakam
ları arzedeceğim. Bu rakamları arzettikten sonra 
meselenin zaruret hududu* Yüksek Heyetinizin 
gözlerinde, hakikate yakın bir surette tebarüz 
edecektir. Ondan sonra da tedbiri ona göre alıp 
memlekette büyük bir rahatsızlık, 'huzursuzluk 
tevlit edecek böyle tehlikeli bir yoldan belki sa
vuşmuş oluruz. 

Şimdi evvelâ Hükümet, 37 vilâyette,-encüme
nin raporunda da vardır, Ziraat Enstitüsü öğret
menleri ve talebeleriyle yer yer tetkikat yaptır
mıştır. Onun neticesinde 1 073 000 çiftçi ailesi
nin vaziyetini tetkik etmiştir, rakamlar şun
lardır: Hiç toprağı olmıyan 1 073 000 küsur 
içinde-61 008 kişiden ibarettir. 

40 dönüme kadar toprağı olan (10 20, 80, 40 
a kadar) 1 073 000 nin içinde 663 000 tutuyor ki, 
aşağı yukarı yarısı demektir. Bundan yukarısı, 
40, 50, 100, 1000 dönüme kadar gidiyor, bu 1000 
dönümden fazlası da yalnız 1876 dan ibarettir. 

Diğer taraftan Başvekâlet İstatistik Umum 
Müdürlüğü, heyetleriyle Trakyada 1300 köyde 
tetkikat yaptırmış; onların vardıkları netice de 
şudur: . 

Çiftçinin % 87 si yeter derecede toprağa sa-
. hiptir. % 8 i yarı tonrak sahibidir. % 5 i de 

hiç toprak sahibi değildir. Bununla da görülüyor 
ki, benim ilk müzkarelerde söylediğim hakikata 
uygun bir mülâhaza imiş. Bu yaptırdıkları tet
kikat ile de Hükümet bu rakamları benim elime 
vermiş oluyor. Bu rakamlar gösteriyor ki köylü 
mülkü hâkimdir. . 

Şimdi dairelerden aldığım malûmatı bütün 
teferruatiyle değilse de, Heyeti Celilenizi yor-
mıyacak şekilde arzedeceğim. I 

MMî Emlâkten aldığım: Maliye Bakanlığı* 
nm mahsus heyetleri bugün arazi tevziiyle meş
gul oldukları anlaşılmaktadır. Tevzi edilen ara* 
zi miktarı 801 361 dekardîr. 51 269 çiftçi aile
sine 10 847 1S2 lira borçlandırılmak suretiyle 
tevzi yapılmıştır. Bu tevziat, İstanbul, Bursa, 
Kocaeli, Konya, Seyhan, Samsun, Ordu, Trab
zon, Giresun, ve Gümüşane illeriyle, 'bunlara 
bağlı ilçelerde olmuştur. 19.30 da illerden alınan 
malûmat Maliye vergi kayıtlarına istinaden 
9487 köyde Devlette kabili ziraat 13 725 583 dö
nüm arazi olduğu anlaşılıyor. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ra
kamları: 

1924 - 1933 senesi Kasım ayına kadar Sağlık 
Bakanlığından yapılan umumî toprak tevziatı 
aile 99 709, verilen arazi dekarı 4 741 473. 21 Ka
sım 1933 tarihinden 1944 senesi sonuna kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum 
Müdürlüğünce tevzi olunan toprak muhacir ve 
mültecilere, aile, 56 689, 2 577 875, yerli çiftçi
lere 84 164 aileye 2 588 842. Mecmuu, yekûn. 
159 589 aileve 5 691 799 tevzi edilmiştir. 

Evkaf, 35 hüyük" parçada hepsini birer birer 
okuyup yormıyayım, halka dağıtmış, bunun için
de 173 000 dönümlük çiftlikler de var. 571 802 
lirava halka devretmiş. 

.Simdi alt tarafında bu cetvelde yazılı gayri-
menkullerden maada muhtelif yerlerde büyük 
kıtada 75 parça gayrimenkul arazi satılmış olup 
hangi köylerde kimlere tevzi edildiğine dair 
merkezde kayıt yoktur. 

Nitekim Milas'ta, benim kazamda, iki büyük 
vakıf çiftliği halka tevzi edilmiştir. Halk 100 
bin lirasını yatirmrştır. Çünkü, orası hayvan 
yeridir. Hayvanlar çok pahalı olduğu için hay
vanlarını satmışlar, parasını vermişlerdir. Daha 
borçlu kalanlar da vardır. Şimdiye kadar yal
nız Milas'ta iskân müdiriyetinden beş çiftlik tev
zi etmişlerdir. 

Simdi Ziraat Bankası: 
Ziraat Bankası güzel bir sistem tutmuştur. 

Arazi iştira etmek şartiyle ikraz seksiyonu diye 
bir seksiyon açmısttr. O arazi iştira ediyor, 
halka veriyor, onları borclandınıyor, ipotek 
ediyor. Bu suretle halk aldığı arazinin bazan 
yarısının parasını, bazan üçte birisinin parası
nı veriyor, bazan da tamamen bedelini Ziraat 
Bankası veriyor. Bu rakamlar küçüktür. Fakat 
okuyayım; çünkü Ziraat Bankasının hattı hare
keti sayanr dikkattir. İstanbul'da Cumhuriyet 
Cfitlimi, bedeli 89 -674 lira. Bankadan alman 31 
bin lira. Dekarı 9998 dir. Büvükcekmece'de 159 
çiftçiye 4 binden 40 bine kadar daha yirmi kü
sur bin kare arazi tevzi etmiş, ve bunların bedeli 
1 200 738 lira tutuyor. Daha 1 210 871 liralık 
küçük arazi borçlandırılmak suretiyle alınmış, 
halka verilmiştir. Ziraat Bankasına ipotek edil
miştir. Simdi arkadaşlar bir taraftan da hususi.' 
surette Ziraat Bakanlığı halka tevzi edilmek üze-
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re birtakım çiftlikler almaktadır. Meselâ İspar
ta'da, Burdur'da, daha birçok yerlerde bu gibi 
çiftlikler alınmış halka dağıtılmıştır. Binaen
aleyh bu gösteriyor ki, memlekette büyük mik
yasta büyük arazi tasfiyesi devam etmektedir. 

Ziraat Bankası bu işe devam ediyor. Efendim, 
-iskân bir tarafta devam ediyor, bir taraftan 
Hükümetin 13 milyon küsur arazisi - ki beş 
yüz bin aileye yetecek bir. arazi demektir - tak
sim edilmektedir. Arazi durumu böyledir. Ben 
şuna eminim ki Hükümet benim şu topladığım 
rakamları gözönüne alarak vaziyeti tetkik et
seydi şimdi tehlikelerini arzedeceğim büyük, ağır 
ve tehlikeli bir teklifiyle Büyük Millet Meclisi 
huzuruna gelmezdi. Zaruretler kendi miktarla-
rmca ölçülür derler. Zaruretlerin icabı kadar 
bir kanun tasarısı düşünülülrdü. Bu suretle de 
Hükümete bu takip edilen gayeye dair memle
kete zarar vermiyecek surette yapılabileceği bir 
imkânı verebilirsem hakikaten, çok bahtiyar ola
cağım. 

Şimdi, diğer cepheye geliyorum. Hükümet 
mülkiyet rejiminin memleketin sosyal ekonomik 
ve politik vaziyetiyle sıkı sıkıya alâkasını uzun 
boylu izah ettikten sonra esbabı mueibesinde 
şöyle devam ediyor, kısa bir şeydir, okuyayım: 

«Cumhuriyet devrinde Türkiye'de arazi mül
kiyeti rejiminin karakter itibariyle yeni bir saf
haya girdiği malûmdur. Bu safha Medenî Ka
nunun kabul ve tatbik edilmesiyle başlar. Me
denî kanunun getirdiği arazi mülkiyeti rejimin
de hususi mülkiyet asıldır.. Bugünkü Türk ce
miyeti hususi mülkiyet prensipleri üzerine ku
rulmuştur. Şüphesiz arazi mülkiyeti »rejiminin 
temeli de hususi mülkiyet prensipidir. Bu, mille
timizin zaruretlerine uyduğu gibi, gelecek za
manlarda inkişafının şartlarını ve imkânlarını 
da vermektedir. Bu bakımdan bugün memleke
timizde bir arazi mülkiyeti meselesi yoktur.» 
Yok dediği halde aşağıda mülkiyet rejimi tasfi
yesinden bahsediyor. «Fakat bugün Türkiye'de 
varolan arazi mülkiyeti bünyesi rejimimizin ru-

. huna, milletimizin zaruretlerine uymadığı gibi, 
gelişmesini de hızlandıracak bir durumda değil
dir. Gerçekten memleketimizde şimdi varolan 
arazi mülkiyeti bünyesinde bazı büyük arazi 
mülklerinin bulunduğu göze çarpar.» 

Neticede işte bu sebeplerden bugünkü var 
olan arazi mülkiyeti bünyemizin . , . . ve saire 
devam ediyor. 

Şimdi iki kusur buluyor, biri büyük mülki
yet ; ikincisi; ortakçılıktır. Bizim memleketimiz
de minelkadim, başka memleketlerde olduğu gibi 
dev malikâneler yoktur. Nihayet 30 000, 40 000, 
50 000 dönümlük arazi belki vardır. Fakat beş 
yüz bin dönüm, bir milyon dönüm gibi büyük 
arazi yoktur. 

Sonra şimdi arzettiğim rakamlarla da sabit 
' oluyor ki ; mevcut büyük araziler büyük mik

yasta tasfiye edilmiştir. Ben o kanaatteyim ki 

I Orta ve Garbi ve Canup Anadolu'da bugün tas
vir edilen şekilde büyük arazi yoktur. Olsa ol
sa bunların mevcudu 40 - 50 yi aşmaz. Binaen
aleyh önde bulunan mesele Anayasanın, da tarif 
ettiği gibi çiftçiye toprak verilmesi o günkü ka
rarda tebarüz ettiğine göre. Bu çiftçlikleri ortak
çı suretiyle işlemekte olan halkı toprak sahibi 
yapmak istemek, önünde bulundğumuz mesele-

I dir. Ortakçılık meselesine gelince, bu sistem hak-
I kındaki bnce bugün daha evvelki mahzurları 
I Cumhuriyet Hükümetinin terakkiperver, nizam-
* perver otoritesi karşısında yani iktisadi ve sos

yal tazyik meselesi mevzuubahis değildir. Bina
enaleyh bu sistem bugün ve yarın için muha
fazası lâzım olan ve tarihimizin çok iyi olarak 
bize hazırladığı bu sistemi idame etmek lâzımdır. 

Şimdi fikirlerimi söyliyeceğim: Deniliyor ki 
bu sistem iptidaidir. Hayır arkadaşlar, bu sis
tem bizim hususi zaruretlerimizden doğmuştur. 
Arazisi geniş, nüfusu az, sermayesi kıt olan bu 
memlekette işle sermaye iştirak halinde çalış
mışlardır, bugüne kadar böyle olmuştur ve elan 
da çalışmaktadır. . Avrupa'da amele - patron 
kavgasının esası nedir? Ameleyi ecirlikten kur
tarıp fabrikanın menfaatına iştirak ettirmek, 
fabrikanın idaresine iştirak ettirmek kavgasıdır. 
Bizde bu menfaat iştiraki, idare iştiraki bu su
retle prüzel bir şekilde teessüs etmiştir. Bunu 
neden bozmgk istiyoruz? Çiftlik meselesi başka, 
arzettiğim gibi ben de oradaki ortakçılara toprak 
vermek taraftarıyım. Amma ortakçılığı berta
raf edecek surette husumet göstermenin yeri 
yoktur. • 

İptidailikten bahsediliyor. Halbuki en müte- • 
rakki Avrupa memleketlerinde bile bu reiim ya
şamaktadır. Su İngiliz çiftçisi kitabı İngilte
re'de tabedilmiş, davet mükemmel tarlalar fa
lan. Sanki bizim toprak şevimiz de görsünler 
diye tabedilmiş. Tanesi 150 kuruşa imiş, bir ta
ne aldım. Bundan bir noktayı okuyorum. 

«Çiftçi kendisine has olan bu vasıfları şirket 
i halinde yapılabilmesine imkân vermemektedir 

ve birkaç aile arası teşekküller istisna edilirse 
büyük surette şirketler tarafından çiftçilik ya
pıldığı işitilmemiştir. Buna mukabil toprak sa
hibi ile cefitçinin ve çiftçi içşisinin arasında bir 
nevi üçlü, anlaşma vardır, bu anlaşmanın en 
basit şekline göre toprak sahibi çok ucuz bir 
faiz veya amortismanla başlıca demirbaşları, 
yani binalarının, çiftlik yollarının, su hendek
lerinin ve sairenin bakımını temin ettiği gibi 
hayvanlarının ıslahına yardım etmeyi, ziraat 
metodlarını, mahsul vaziyetlerini veyahut da 
kendi topraklarında faydalı olabilecek ziraat sis
temlerini tecrübe etmekte kullanır. Çiftçi de 
alât ve edevatla çalışır. Fakat toprak sahibi ile 
yapılan ve ekseri hususları yazılı olan mukave
le ahkâmında dilediği mahsulü ekmekte serbest-

i tir.» 
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Arkadaşlarım, binaenaleyh, bu sistemi arzet-

tiğim gibi müterakki memleketlerde sosyal ye 
ekonomik tazyik meselesi mevzuubahis değildir. 
Türkiye Cumhuriyetinde de böyle bir tazyik. 
mevzuubahis olmadığına göre bu iştirak sistemi-* 
ne karsı husumet göstermeyi reva bulmuyorum. 
Muhafaza-etmeli, yalnız toprak sahibi ile çift
çi ve çiftçi amelesi arasındaki münasebetleri 
nizamlandıracak tedbirler alınmalıdır. 

Arkadaşlar; Cumhuriyettenberi Ziraatı m,o-
dernize edemedik. Asıl müsbet tedbirleri alama
dık. Yani, Ziraat işletmesini rasyonalize edecek 
tekniği köylere kadar götürmek ve köylüyü teş
kilâtlandırarak, kendi menfaatlarmr kendileri 
görmek üzere müsbet bir şekle koyamadık. Am
ma şu da sabittir ki, Cumhuriyette, imparator
luğa nispetle büyük bir inkişaf vardır. Nitekim 
harp başlamadan evvel evvelce 300 küsur bin 
ton hububat ve bakliyat ihraç ediyorduk; Bu
gün ise • Hükümetin ve halkın elinde bulunanlar
la beraber bir milyonluk bir istokla yeni seneye 
çıkmış bulunuyoruz. Memleketin ekmeğini temin 
ettikten ve ordusunu besledikten sonra. "Halbuki 
İmparatorluk zamanında büyük şehirlerimiz, baş
lıca büyük şehirlerimiz hariçten gelen unlarla 
tagaddi ederlerdi. , 

Gümrük istatistiklerinde artık gıda maddele
rini görmez olduk. Diğer taraftan pirinç, pancar , 
pamuk, tütün, meyvecilik ve saire de hakîkaten 
bir inkişaf Vardır. Bunun en büyük âmili Medeni 
kanunumuzdur. Kanunu Medeninin ferdî teşebbü
se verdiği emniyet ve açtığı büyük inkişaf imkân-

• landır. Binaenaleyh, arzettiğim gibi böyle ha
fif sebeplerle Kânunu Medenimizin tesbit ettiği 
mülkiyet ve hürriyet rejimini tasfiye edip yeni 
mülkiyet rejimini memlekette kurmak bence bir 
cürettir, ve çok tehlikelidir. 

Gaya müstakil çiftçi ailesini kurmak emeli 
ile ocak diye bir şey kurulmuş neyse Komisyonca 
o bertaraf edilmiş amma maalesef biraz daha 
tahdit edilmek sureti ile hükümler muhafaza edil
miş. Binaenaleyh, Kanunu Medeninin bünye
sinde esaslı bir tadil yapılmış. 

Arkadaşlar, ben çiftçiler içinde yaşıyan bir 
arkadaşınızım. Ben onların içinde baba gibi ev
lat gibi yaşamış bir arkadaşınızım. Çiftçilik çok 
zor bir i§ör. bir kerre düşünün yağmur yağar kar 
yağar. Damın içinde bütün kıs kasvetli hayat ge
çirmek lâzımdır, bir şehirli için buna tahammül 
mümkün değildir. Sonra çiftçi görürüz, yağmur 
yağarken yağmur altında jçiftini sürer. Ve çiftçi
liğin diğer iktisadî faliyetlere nisbetle verimi az
dır. onun kendisine meslek yapmak herkesi ona 
bağlamak bilhassa küçük çiftçi için yani toprağının 
bulunduğu köyünde yaşamak için buna tahammül 
etmek için köy dammm ocağmm başmda doğmak 
o muhitte yaşamak, sonra toprağını sevmek kö

yünün havasını çevreleyen ufukları bir şairruhla 
seyreden bir insan olması lâzımdır. îşte bu tip bi
zim köylümüzün tipidir, yamama çiftçi yapamaz
sınız. Yaparsanız köye ve çiftliğine bağlı duramaz. 

Nitekim birçok insanları garktan naklettik. 
içlerinden çoban vesaire gibi toprağa bağlı ql-
mryan unsurlar tarlasını, yüzüstü bırakıp kaçtı
lar ve .kasabada amelelikle uğraştılar. Bu muha
cirlerden yalnız çiftçi olanlar toprakta çalış
tılar. Çiftçi olmayanlar ne kadar varsa tarla
larım bırakıp kaçtılar ve daima alışmamış olan
lar böyle kaçmaktadırlar. Binaenaleyh huku
kunu, hüviyetini ve mülkiyetini takyit edecek zora
ki tedbirlerle çiftçi tarlasrada zaptedilemez.: Bizim 
çiftçi bir kere tarlasına sahip olan çiftçi katiyen 
çiftçi ise-tarlasmı satamaz. Çünkü o onun âşığıdır. 
Çünkü o onun, şairidir. Satmaz, binaenaleyh 
böyle , başka memleketlerden ariyet şeylerle 
memleketimizin şeraitini nazarı, dikkate almıya-
rak birtakım tehdidi; zoraki işlerle ova düzeni
mizi bozmıyalım. • 

Simidi bu kanunun esas tehlikesine geliyorum: 
17 nci maddeden bahsettiler, bu madde ile büs
bütün umumileşmiştir. Bütün memleketin top
rakları kamulaştırma tehdidi altına girecektir, 
Fakat ne kadar müddet? Bayrimuayyen . . . mad
deleri burada; Ziraat Bakanlığrkamulaştıracağı 
araziyi ölçecek, genişliğini, evsafım tâyin ede
cek, bina ve tesisatını tesbit edecek, krokileri
ni yapacak, valiye verecek, vali de ilâh ede
cek . . . Arkadaşlar, senelerce parasını vererek 
kadastro yapıyoruz. Şimdiye kadar neier ol
du acaba! Bunlar kolay işler değildir. Bir ay
da mı bitecek, beş ayda rai bitecek, bir senede 
mi bitecek? Bunlar bittikten sonra beş senede 
kamulaştırma da bitecek.* Ön'dan sonra da Ta
rım Bakanlığı iki sene serbest.kalacak.' İki se
neye kadar alıcı bulüpta veremezse o zaman sa
hibi alacak. 

Sonra maddelerde bir kayıt gördük. Mesele 
burada da kalmıyor. Yani olağanüstü zaman 
için yapılmış olan bu tasarı memleketin normal 
kanunu haline gelecektir. Demin Refik Koral-
tan'm söylediği gibi, o zorlama dedi, açık söyli-
yeyim, -nevama müsadere tehdidi altında bu 
memleketin' arazisi namütenahi koîabilir mi? 
Tarım Bakanlığındaki arkadaşların bilmesi lâ-
zımgelir. bu memlekette kredisiz senelik işini 
gören çiftçi yok gibidir. Varsa da gayet mkh-
duttur. Netice ne olacaktır? Kredi duracak, is
tihsal çok kısalacaktır. Sonra arazî alım satroıı ' 
da duracaktır. Çünkü kamulaştırma tehdidi al
tında bulunan araziyi kim alır, Hm satar! Onun 
iein ikinci tehlike, büyük* tehlike, sön tadil ile 
.50 dönüme kadar istimlâk hakkı verildiğine gö
re buradadır. Yani elinde yüz dönümü olanın 
yanında ihtiyaç sahibi bunun 50 dönümü almip 
kamulaştırılaeaktrr. 
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Arkadaşlar; memleketimizde bilhassa kasaba- j 

1 arımızda ufak işini tarlasına bağlamış memur
lar vardır, halk vardır. Bunlar . memleketin 
burjuva,sınıfıdır, orta sınıfıdır. Bu halk men
faatiyle, kafâsiyle gönlü ile Devletin nizamına 
bağlı sınıftır. Bu tasfiye edilir mi? Bir kere 
.şijısi hukuk itibariyle geçimini yüz dönüme, iki 
y\iz bönüme ve işine bağlamış bir- ailenin 50 -do- l 
nüm toprağını al a eaksm, . onu sefalete mahkûm 
edeceksin. Bu bir zulümdür. Sonra arz-ettiğim 
gibi bu sınıf tasfiye edilmez. Devletin âmme 
mepfaatı namına bu sınıf tasfiye edilmez.'\Bu 
sınıf, orta sınıf her demokrasi memlekette 
Devlet nizamının'oturduğu temeldir. Bu, kuv
vetlendirilir, tasfiye edilmez: Nasıl" olur bu iş ? 

Onun iein size arzettim arkadaşlar; rakam
lar şunu1 gösteriyor: 120 - 1-30 bin, şu-yaptığım 
tetkikata göre, arazisiz halk var, nitekim 36 
vilâyette 61 bindir, ona göre encümen demiştir 
ki, 130 bin. Bunları toprak sahibi yapmak için 
efendiler, bu tarzda tedbirlerle memleketin üs
tüne çökmek doğru bir şey olur mu? Bence doğ
ru -bir şey-olmaz. Ziraat Bankası güzel bir 
şey açmıştı,, muntazaman devam- etse, Ziraat 
Bankasıaa yardım edilse daha güzel bir netice 
alınır. 100 -200. dönüme hayatını verenleri is
tisna edince geriye büyük çiftlikler kalır. Bu da 

, muazzam bir şey tutmaz. Ziraat Bankasına yar
dım edeıtek, Hazineden bir para vererek, onu da 
teklif ediyorum. 

Sonede; bu muameleyi yapmak için, iki mil
yon, lirayı vererek, şunu da teklif ediyorum, Hü-
tkümet el indeksi 3 milyon küsuru da Ziraat Ban
kasına bilâbedel devredelim, bu suretle serma
yesi artar. - Sonra Hükümetin verdiği şey ipo
tekli olduğu için istihsal kredisi bulamazlar. 

•Onun için, arkadaşlar, söylediler, arazilerini 
bırakıp kaçıyor!armış, kredisiz iş yürümez. Zi
raat Bankasına b.unu devredersek, kredi verilir 
ve krediden istifade ederler. 

Sonra arkadaşlar, daha hayali ve daha önem
li bir mesele üzerinde nazarı dikkatinizi ve Hü
kümetin nazarı dikkatini celbederim. Bu harp 
bir kadastroik halinde dünyanın büyük bir kı
tasını, ftonjlra da- dâhil olmak üzere bütün Av
rupa 'yi harabiye sürükledi. Hududumuzdan baş
lıyarak, bütün Avrupa, • bütün âlem bu harabi-
leri temizlerken ve yerlerine mamureler kurmak
la uğra ştrken biz bu memleketi diriltmeliyiz ve 
buna dair-diriltecek tedbirleri-süratle almalıyız. 
Alınacak; tedbirler ne olabilir? Bizim hangi-kay
nağısınız ve servetimiz vardır ki, . diriltebiliriz ve 
memleketi zengin edebiliriz ? Tabiidir ki toprak
larımız, > endüstrinin aleyhinde değilim, yalnız 
re4idüstriîbİ7xle dahilî bir ihtiyaç içindir; iktisa
di düzen işidir. Fakat l^ynolmilel -grant endüs
tri-bizim; harcımız değildir. Ne nüfusumuz, ne 
4e kabiliyetimiz müsaittir. Amma topraklarımı
zı işi iyeceğiz. İşlenecek topraklarımız vardır. 40 
milyona yakın çayır, mera vardır bu-memleket- | 

I te. Bunların 20 milyon hektarı hiç* şüphesiz zi-
raate kabiliyetli topraklardır. Ooun viçin işlene
cek topraklarımız vardır. Bunları işlemeliyiz. 
Bunu nasıl yaparız, nasıl olur? Arkadaşlar, 

r müterakim sermayeyi memleketteki bütün kud
retlerin hepsini topraklarımıza kanalize etmeli
yiz. Bpkanalizeyi 3rapabilmek için birinci şart 

I tasarruf emniyetidir. Müsadere tazyiki altında 
memleketin en büyük serveti mahvölabilir. Çün-

| kü tasarruf emniyeti yoktur ve olamaz, istihsal 
düşer, memleket fakirleşir, felâketli neticeler 
verebilir. Ben bu kanaatteyim. 

Bu mesele, demin.de arzettiğim gibi şeyden 
ibarettir. Çiftli klerdeki çiftçileri toprak sahibi 
yapmak meselesidir. Bunun için Ziraat Banka
sına 2 milyon lira yardım yapalım. Ziraat Ban-
kasr açsın seksiyonunu. Bunlara : Devlet arazisi
ni de verelim. 

Ilulâsatan teklifim şudur. Müsaade buyurur
sanız madde madde okuyayım : 

Yüksek. Başkanlığa 

Toprak sa,tın almak şartiyle ikrazat kanunu 

Madde 1. — Arazisi olmıyan veya yet-
miyen çiftçilere Ziraat Bankası-senelik muayyen 
taksitlerle 15 sonede yüzde üç ıfaizle ödenmek 
üzere arazi satmalmak şartiyle ikrazda, bulunur. 

Madde 2. —-Devletin hüküm ve tasarrufu ve
ya hususi mülkiyeti altında bulunup kamu işle
rinde kullanılmıyan arazi Ziraat Bankasına be
delsiz devir ve ferağ olunur. 

Madde 3. —Banka kendisine devredilen Dev
let arazisini birinci maddedeki şerait dairesinde 
arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçilere borçlan
dırma suretiyle tevzi eder. 

Madde 4. — Bu görevleri başarmak için! ban
kaya yardım olmak üzere her sene. bütçeye iki 
milyon lira tabsisat konulur. 

Maddeö. —̂  Arazi satmalmak arzu eden çift
çilerle arazi sahipleri arasında ihtilâf varsa ban
ka uzlaştırma tavassutunda •bulunur. 

Mackie 6. — Uzlaştırma yoluyla ihtilâf halle
dilmezce banka bölge yargıcına müracaat eder. 

Madde 7. — Bankanın talebi vukuunda yar
gıç değer, bahayı tesbit etmek üzere yeminli dört 
ehlivukuf tâyin eder ve bunların bildirecekleri 
bedel ile arazinin talip oton çiftçilere devir ve 
f eora^ına irükmeder. fıBu hüküm .batidir. 

* Madde 8. —; Çiftçiler arazinin yalnız bir mik
tarını satrnalmak isterlerse kalacak parçayı seç
mekte mal saMbi serbesttir. 

Madde 9. — Bu karaun hükümlerimi Bakan
la rKuru lu yürütür. 

B,untr teklif ediyorum. Takdir yüksek heye-
I tinize aittir. 

—T»-
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H, MENTEŞEr ( t zmûr )—Bi r noktaya daha 

müsaade -buyurunuz.- • 
Arkadaşla^ kanunu niçin Komisyona-teklü I 

etraedim*tfikri gelebilir. Bu kanunim mesnedi 
ola» rakaavlâüi ancak Cumartesi ^iinii devftipflen 
alabildim^ Onum iiçin »şimdi tek4i£ ediyorum-

R. G f REI i t ( G ü ^ ş a n e ) — Sayın arkadaş- j 
laMra; benden evvel «öz «lan değerli ârkadaşları-

• m m kıymfitK mütalâalarını kentali * dikkatle •- din
ledik^' Beftdenk ^«»mifsyönd^'çaltşîmş bir arka
daşınız sıfatı ile mâruzâtta bûltotma'b istiyorum. • 

Konuşan arkadaştartmtzdan bazıları çiftçiye 
toprak f erırtek'^afhasands mutatttk olduklarını te
barüz ettirdiler: BazrarkadaşîaTuntz Yüksek hu
zurunuza* sunulan toprak tasarısının bazı mad
deleri üzeı inde dutarak bunların zor şeraiti hais* 
oldukları için kabiliyeti tatbikiyesinin güç olaca
ğını* ileri' sürdüler. 

Arkadaşlar; bendeniz söz- değil fakat tarihi 
bir hâdiseden bahsedeceğim. Bu tarihi hâdise 
şudur: idare hayatımda geçirdiğim bir Muğla ili 
vardır. Muğla ilinde gördüğüm bâzı hâdiseleri 
yüksek huzurunuzda anlatmağa çalışacağım. 

Bazı arkadaşlar, Devlete ait topraklar geniş
tir. Bu topapaklaria belediyekeey vakfa hususi 

•idarelere ait topraklar? vardır, buyurd«I»r* Ve eve-
lâ bunları dağıtmaya başfayahm. Ondansonra 
gerekirse çiftliklere geçelim diye mütâlâa ettiler. 
Şimdi bendeniz bu noktaya biraz ilişmek isiiyo-
rum. Arkadaşlarj Mıığladan, Fethiyeden itibaren • 
sahili takip edem «on noktası / ©lan Küllük 'liram-
na kadar olan topraklar tamamen çiftliktir, Bu 
çiftlikler naftd!elde Î edümiştir. Bunları 4a arze-
deyim. Bu çiftliklerden yalnra Köyceğiz kasası
nın topraklarını ele alacağım. Köyceğiz kazası 43 
köydük Bu 43 koy 1Bçiftlikiçindeoturmaktadır. 
Bu çiftlikler içinde oturan köylünün^ bir santim 
dahi toprağı? ,yöktwv 

Bu arazi: çiftlik sahiplerinin ellerme nasri1 

Geçmiştir.' ZeameJ ve Timar zamanıada bu çift> 
Jiklem arazisi Dalaman çiftliği* de dâhil, Bekir 

' Ağa isminde . bir mütesellime^ padişahlar tara
fından hediye edikniştiriBnadanî'Devlete isyan; 
etti- Bundan dolayı öldüriüdfci öidurüldükten 

. sonra tabiatiyle araai padişaha' intikal ettiv Bu 
sefer ahfadı Istanbulda b«şla*mı-şııraya buraya 
vurdular. E ski tabirle araediyorsnv Süreyya Pa
şa isminde bir zatı buldular. Bu Süreyya Paşa 
Serkarini Padişahı idi> Bu adam Padişah» - ilti
masta bulunarak öldürülen Bekir • Ağam» ahfa
dının bu topraklardan istifade ettârilmesmtM te
min etti. Topraklar şu şekilde, verildi. Evvelâ 
Mirişah Sultan isminde bir kadına verildi, yani 
temlik edildi! Temlik edildikten- sonra icâ-
rei vakıl diye ahfadına- verildi; Ahfadr 
böylece araziyi aldıktan sonra • orada -kırk 
üç »parça : k ö y ü a ki nüfasu •© zaman fazlaydı-
yüz bin= nüfuslu halka . tahakküm ettiler, Arka-

kadaşlar bu tahakkuk* şudur-ı Yakinen şahit o k 
dum, tahakküm o kadar ileri gitmiştir kinbutop* 
rakta ötedenberi sazdan yapılmış topraklar için
de oturan bu hayli kalabalık nüfus ağa? dahi di
kemez vaziyettedir. Evinin akan damım çiftlik 
sahibine müracaat etmeden ve onun müsaadeşt 
ni almadan yaptıramaa Dahası.var, fakat yük* 
sek huzurunuzu rahatsız etmek istemem. Bina- -
enaleyh Toprak < Kanunu tasarısını gerek Ko
misyonca çalıştığım zamanda ve gerekse ondan 
sonra okuduğum vakit bunun biran evvel çıka
rılmasını son derece lüzumlu buldum. Köylü, 
çiftçi bunu dört gözle beklemektedir. Bu1 ba
kımdan bu kanun- tasarısnın maddeleri üzerin
de herhangi bir suretle rötuş »yaıpalacak yerler 
varsa vapıİabilir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

E.ŞAZ'AK (Eskişehir) — Arkadaşlar, bir -
Toprak-Kanunu diye hayli zamandır matbu
atta, şurada burada konuşulup en son resmi li
sanlarda böyle bir şey yapılacak dedikten sonra 
bu kanunun çıkması zaruret haline geldi ve o 
kadar ıstırap verdi ki elinden toprağı giden 
adamlar da ne olacaksa biran evvel çıksın de
miştir. Toprak Kanununun çıkmasına bugün 
bendeniz de taraftarım. Komisyonda 4a âza ola
rak bulundum, -Komisyon şöyle çalıştı : Memle
kete bir Toprak Kanunu lâzımdır. Kanunun 
şekli tanzimi vazifesini üzerimize alsaydık başka 
bir sahada, başka düşünce ile memleketin malî 
ve bilgi kudretini hıtsusi şartlara göre bir şey 
düşünecektik. Bendeniz şahsen orada uğraştım. 
Çok-zararlı gelen Hükümet teklifinin zararını 
azaltmak için uğraştık, Encümen âzalarının 
üzerine hâkim olan zihniyet de bu idi. Zararı 
azaltarak hakkı tasarrufa hiç olmazsa kısmen 
riayetkarJ zannmT dahi hazmedecek bir kabili
yette olabilmesi ve bunda Hükümetle mutabık 
olarak huzuru âlinize gelmesi için çok çalışan 
arkadaşlarınızdan biri de benini. Bütün Eneü-" 
men arkadaşlar* da bunun için çok uğraştt 

Fakat arkadaşlar zihniyetin aslı iyi değildi 
ve o kötü olan zihniyetten Hükümeti ayırmak 
imkânını bulamadık. Zihniyet şu idi : Ne ya
parsa yapsın^ 30 dönümden fazla; şehirde, kasa
bada oturaöy başka iş tutan adama vermemek. 
Emeği varmış, sermayesi varmış, susu varmış, 
busu varmış- nazara alınmıyordu. Bir de oeak 
kuruyordu; teinde haerediyordır insanları, vera-

| set hakkî yok; şu yok, bu yok. Yani Türk ru
huna uymayan bir şekilde bizi ürküten bu şe
killerdenkurtarıp zararı hafifletmek için uğ-, 
raştrfç, didindik ve ümit etmiştik ki kanunun za- ' 
r an hiç olmazsa % 60 hafiflemiştir. 

Arkadaşlar, • herşeytkm evvel i>aj» arkadaşla
rın hatırına gelebilir, toprak sahibidir, mâlu4d%r, 

I, elinde toprağı alınaoak. Nerede1 idin, şimdiye 
ı kadar, feryat etmedin* Şu veya bu gibi şeyler. 

Arkadaşlar; Heyeti Muhtereme gibi-, bu mem-
: lekete faydalı olacağına kani olsaydım; nasîl 
I arkadaşlarım gibi, memleketin selâmeti için 

m— 
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canlarını, varlıklarını vermekten çekinmezlerse 
ben de hiç çekinmezdim. Şahsi bir endişe ile 
söz söyleyemeyeceğime inanmanızı rica ederim. 
Şahsi bir endişe ile söylediğimi zannederseniz, 
iyi tarafını alır, kötü tarafını atarsınız. 

» Arkadaşlar, eski bir tâbir vardır, leş atla
mış adamlarız. Padişah devirdik, halife kov-

* duk, şapkayı giydik, lâtin harflerim kabul et
tik, tekkeyi kapattık. En sonra bazı esbabı mu-
cibelerle varlık vergisini de kabul ettik. Fakat 
bunu kabul edemiyorum. Sebebi ne ? Beni üç ay 
rahatsız etti. En nihayet arkadaşlar; başkuman
dan devrini hatırlarsınız. Garp cephesinde, İzmir 
cephesinde gücümüzün yettiği kadar bütün var
lığımızı verdik, «- ondan sonra artan şeyimizle 
buraya geldik. Bir, iki vagon mal. ' kaçırdık, 

-Bunları da başkumandanlığın emri yevmisiyle 
verdik. ' . . ' • • 

Arkadaşlar, bu iktisadi işler, şakaya gelmez. 
Kendi kafasını yormalı, şefim böyle emretti diye 
böyle gelinmez. Şefe hürmet etmesini Türk mil
leti bilir, hepimiz de biliriz. Amma biraz kendi 
kafasını yormalı, bu lâzım mıdır, değil midir? 
Ben Ziraat Bankamızın bundan 8 - 1{0 sene ev
velki mütalâasını isterlerse huzuru âlinizde oku
rum ve zaten neşrettireceğim. O vakit tamamen 
tersine gördüğü şeyleri memleket için fena gör
düğü şeyleri bugün şeflerine, büyüğüne gidipte 
bu yanlıştır, bu kötü olur demiyor. O vakit kötü 
olur diyen de kendisi idi. 

Kusura kalmayın, ihtiyar adamım ve 64 e 
basmışmı. (Daha çık sesleri). Yegâne mesul de 
kendimi addediyorum. Çünkü çarık giyerek, 
kafa yorarak, vücut yorarak bu işte uğraşmışım. 
Böyle Recai-Bey arkadaşımın dediği gibi toprak
lar şuradan, buradan uydurma değildir. Ben ne 
mevkiimi suiistimal etmiş, ne de bir şey yapmı-
•şımdır, alnımın teri ile, kafamın çalışmasiyle el
de ettiğim toprakları verirken acı duymaz de
ğilim. Hissim vardır. Herhangi biriniz böyle bir 
şeye uğrarsa ne yaparsınız ? Tesadüfen Türk Mil
leti beni de aranıza koymuş. Burada hakkımı 
müdafaa edebilecek vaziyete koymuş. Amma 
araya bana benzer insanların menfaati giriyor. 
Bir tâbir vardır, el başından saç yolmak kolay, 
derler arkadaşlar. Başından saçı yolunmıyan 
bunun acısını bilmez ki. Bu teklifi yapan ar
kadaşlar, 25 sene nısıf maaşla çalışacaklarını 
bilselerdi böyle bir teklif yapmazlardı ve hiç ol
mazsa benim duyduğum acının biraz hafifini on-. 

„ 1ar da duyardı. Amma onlara bir şey yok. Vur 
abalıya. 

Arkadaşlar esas meseleye gireceğim amma, 
biraz müsaade buyurun, vallahi çok derin gördü
ğüm için biraz konuşacağım ve tafsilât verme
den esas meseleye giremiyeceğim. Sonra kötü 
gördüğüm .şeyleri ayrı ayrı, madde madde arze-
deceğim. 

Arkadaşlar bazı büyük çiftlikler vardır. Bü

yük de değil, orta çiftlikler. Halk; Hükümetin 
numune tarlalarına bakmaz. Çünkü oradaki ih
tişamı görür, onu kendinin beceremiyeceğini 
bilir. Hayata daha uygun, mütevazi bir örnek 
varsa onlara bakar. Bence orta çiftlikleri kal
dırmak memleket için muzırdır. Bu böyle olmak
la beraber bilerek karar verirsiniz, siz de gidin 
daha iyi olur derseniz o başka. Yalnız ben isti
yorum ki ; Şef böyle istedi, falan bey böyle iste
di diye degğil. Hepimiz vicdanımıza müracaat 
ederiz, bu haktır, mülkü almak lâzımdır deriz ve 
bunu yapar, çıkarız. 

Kötü zamanlar; buhranlı zamanlar oluyor, 
t buhranlı zamanda bir parça yüzü gülen çiftçi 
yeni pazara intibak etmesinin çarelerini bulur. 
Gece sabaha kadar uğraşır durur, mevsime gö
re vaziyetleri karşılar ve bu halleriyle halka da 
çalışmakta örnek olur. Şimdi diyoruz ki bunları 
kaldıralım, bunu yerine koyalım. Şurada han
gi arkadaş isterse beraber gideriz, Çubuk'a ka
dar Malıköyün'e kadar, hiç olmazsa.30 köyü 
ölümden kurtaracak şekilde sulama işi vardır. 
Beş parasız yapılabilir. Hangi arkadaş isterse 
yarm götrür gösteririm. Şimdjye kadar bunu 
yapmış değiliz. 

Ne bileyim? Benim içim istemiyor amma böy
le derdini açık konuşan bir milletin kendisi ne hâ
kim olduğuna ve bu milletin muhakkak selâmete 
çıkacağına kani olduğum için bildiğimi açık söy
lemekte bir beis görmüyorum. Şimdiye kadar bir 
adam gösterin ki, Ziraat Vekâleti ona, oğlum şu 
işi yapma da şu işi yap ve karnını doyur demiş 
olsun ve karnını doyurmuş bir fert gösterin bana, 
ben kendimi şuradan atarım. 

Arkadaşlar; malî kudret, ben Encümende de 
arzetmiştim. burada da arzetmeden geçemiye-
ceğim. Bizim köye civar köyde bir komşumuz 
var. Askerden gelmiş, 30 dönüm de tarlası var. 
Sulu da. Karısı nadas etmiş, bu adam askerden 
geliyor, tohumu yok, Kaymakam Lûtfi Beye ri
ca ettik, askerden gelen bir adama da yardım et
mezsen olmaz dedik. Buna bir çare bulun dedik. 
Kaymakamın cevabı, bana gelen tohumlar dolu 
vuran köylere tahsis edilmiştir, veremem şeklin
dedir. Bu adama askerden geldi orada tohum 
aradı, bulamadı. İşlerin iyi olacağını umuyorum. 
Fakat bir tarafta buğdaylarımız çürürken obir 
tarafta halkımız ihtiyaç içinde. 

Şimdi arkadaşlar bendenizin asıl halledilme
sini istediğim şey şudur : Bir ana prensip var. 
Bu meseleyi başka memleketler çeşitli yollardan 
hallettiler. Bir kısmı, toprak sahibinin evlâdü 
ahfadını yokederek taksim etmiş. (İşitmiyoruz 
sesleri). Efendim, bu topraklar başka yerlerde 
iki şekilde halledilmiş Bir kısmı kestirme gitmiş 
- Bu tasan geleli âlim de olduk - Evet kestirme 
gitmiş, toprak sahibinin evlâdü ahfadını yoketmiş, 
emlâkini alıp istediği gibi dağıtmış. Bir kısmı da 
ben medeni insanım, hak tanıyorum demiş, ver
miş parasını, almış. Bizim yolumuzsa üçüncü bir 
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yoldu. Bunun adını koymak lâzımdır. Çünkü 
bütün dünyadan hariç bir şey. Biz hak diye bir 
şey tanıyorsak, tasarruf diye bir şey tanıyorsak, 
bunlar bütün Anayasamızda, kanunlarımızda 
vardır. Şu-halde toprak hakkı, evlât hakkı, pa
ra hakkı, tasarruf senetleri hakkı diye ayrı ayrı 
bir birinden üstün hak düşünülemez. Hak varsa 
haklar aynıdır. Bundan sonra elinizi vicdanınıza 
koyunuz ve ne kadar verirseniz ona göre veriniz. 
Bu, şimdiye kadar yaptığımız .kanunlar gibi de
ğil. 

Bu, toprağa husumet. Aklım ermiyor, bu-hu
sumete. Ben memlekette toprak dağıtılması müm
kün yerleri de arzedeceğim. Mevcut toprak sa
hiplerinin vaziyetine tâ eskidenberi gördüklerim
le şöyle bakıyorum, tâ Çanakkale muharebesinden 
İstiklâl harbimize kadar, gördüğüm şunlardır : 
Çanakkale harbi sırasında bir telgraf geldi, To
pal ismail Hakkı Paşadandı, aman * ordu, 
açtır, erzak yetiştirin diyordu. Çıktık, dolaştık, 
sen bir vagon, sen şu kadar ver, ,dedik ve p gün
kü ihtiyacı temin ettik, yolladık. Millî mücadele 
oldu. Millî Şefimiz Garp cephesi kumandanı 
idi, henüz Ankara'da Hükümet te taazzuv etme
mişti, elimizden geldiği kadar çabaladık ve ih
tiyacı karşılıyacak miktarı yolladık. 

Şu kadar elbise, bu kadar zahire istendi, 
îbifader hiç acı duymadan toprak sahipleri iste
nilenleri hem verdiler hem de gönüllü olarak bu
nun bekçiliğini yaptılar. 

Ben diyorum ki; evet Devlet teşkilâtı içinde 
bir zümre bir sınıf olabilir, Devletin kanununa 
itaat etmez. Devletin sıkı zamanlarında Devlete 
yardım etmez. Böyle olsa dahi bu, imha edilmez, 
ıslahına çalışılır. Toprak sahibini Devletin ya
şatması, koruması lâzımdır. Bir Varlık Vergisi 

, »çıktı, bunu verdiler. Şimdi de hergün zarar ver
gisi veriyorlar. Nasıl olur da insan Allahtan kork
madan bunların aleyhine böyle bir tasarı jgetirir. 

Şimdi bu kanunun zararlı yerlerini arzedece
ğim. Komisyon mesaisini bitirdikten sonra Hü
kümetten son bir ilâve geldi. Toprak dağıtılması 
bu yerde oturan ameleye de kabul edildi. Ben 
havsalama sığçhramadım. Orada .rica ettim, bu 
kötüye varır dedim. Çünki çiftçi kanun çıktık
tan sonra yanındaki ameleye izin verir. 

Çünkü Hükümet ta bilmem ne yapasıya ka
dar çiftlik sahibi onu bedava besleyecek, Hükü-
met toprağı elinden alacak, o adama verecek, 
hem nasıl adama toprağı veriyor? En âciz, en 
miskin ve beceriksiz bir adama. Toprak sahibi 
ona orada iyi bir hale getirmiş, yaşatmış, ailesi
ni barındırmış, olgun bir hale getirmiş, falan 
tarlayı sür deyince emniyetle sözünün yerine 
geleceğine, sula deyince sulayabileceğine inamla-
bilir bir hale getirmiştir. Buna fazla bir şey ve
rerek refahını temin etmiştir. Bir arkadaşımız 
Muğladan bilmem şöyle imiş böyle imiş diye bah
setti. Allah rızası için, Meclisi Âli buradan Es
ki şehre kadar - Konya da böyledir zannederim -

5.1946 0 : 1 
I baksınlar, kim efendi, kim toprak sahibidir? Ya

rıcılıkla çalışanlar, bir bakın, daha müreffeh de
ğil midirî 

Şimdi burada ameleye toprak verelim diyo
ruz. Bu iş nereye varır? Bizzat Sayın Başbaka
nımıza dedim, tatbikat nereye* varır diye? Yal
vardım, yakardım, olmadı, çıktım. Bir köy var 
ki yüz hanelidir. Bu köyde 20 kişi vardır ki iyi 
çiftçidir. Köyde bir de binden beş yüz dönüme 
kadar toprağı olan 20 kişi vardır. 20 kişi de 200 
den 500 e kadar- toprak sahibidir. Diğer % 20 -
25 kadarının da toprağı yoktur, hizmetkârdır. 

Arkadaş, meselâ senin dört oğlun vardır, 
birisi kendi kendine şef olur, patrçtr olur, diğer
leri de ameleliğe bile lâyık olmıyabilir. Yaradı
lış bu, ne 'yaparsın. Koskoca Amerika, bütün 

L malî kudretiyle bile harp sonunda*, beş, on mil
yon işsiz kalacak diye düşünüyor, İngiltere bu 
kadar kudreti maliyesiyle ve sairesiyle şimdiden 
terhis edilecek askerlere iş yeri hazırlamakla 
meşguldür. Rusya da öyle. insanların çamuru
nu değiştirenleyiz ki. Birisi kumandan olur, ma
reşal olur, öbürü de nefer olur. Hepisini ma-
raşal yapamayız. 

Arkadaşlar, bu amele işi bütün köyleri altüst 
eder. Çiftçiler kendisini nispeten kurtarır. Am
ma bu prensip kabul edilince yarın amele şu 
apartımanın bir odasını da istemek hakkı olacak
tır. Böyle bir prensip kabul ediyoruz birader. 
Ben zannetmiyorum ki, bilerek, düşünerek gidi
yoruz. Bilerek, düşünerek yapılmış bir şey de
ğildir. Çünkü bu memlekette ne kadar toprak 
var, kime vereceğiz! Bunu, biz de bilmiyoruz, 
Hükümet de bilmiyor. 

Arkadaşlar, Encümen bir şey yapmıştı. Onu 
arzettim ya, bu bir dâva değildir. 5 000 dönü
me kajdar bir misli, ,2 000 dönüme kadar iki 
misli, 2 000 den 500 e kadar peşin para verece
ğim diye. Bu kayıt bizim biraz vicdanımızı tat
min ediyordu, Anayasaya mugayir bir iş yap
madık diye. Hiç olmazsa 5 000 dönümünü filân 
aldık, oraya kadar geldik, orada da Devletin 
takati şudur, budur deriz diye içimizde azçok 
bir ferahlık duyuyorduk. Fakat şimdi hu kal
kınca ve 50 dönüm gibi bir şeye •inirK».ft̂ hern*rrı 
jyih^jjgısını^duvnp da deli ^lmamanın imkânı 
yoktur, (üulüşîneler), (Allah kprusun sesleri). 
üeli olmamanın imkânı yoktur. Fakat diyo
rum arkadaşlar, hiçbir şeyde tereddüt etmedik. 
Halife işi vardı, hocalar bizi iğfale başladılar, 

I aman dediler; ileride bu bize lâzım olur falan 
diye iğfale başladılar. Atatürk'ü dinledikten 
sonra çevirdik hocaları, Seriye Encümeninde, 
işi hallettik. Çok büyük işler yaptık. 

R. KOR ALT AN (içel) — işitmiyoruz, biraz 
mikrofona yaklaşınız. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Kardeş ne umarsın 
benden, işte. o kadar olur. 

R. KORALTAN (içel) — Baha iyi duyar, 
, faydalanırız. 
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E. SAZAK (Devamla) — Şimdi'Hükümetttr* 

tasavvur ettiği gibi; bu köylüye de -sirayet- e&m*' 
ce ne oluyor? Şöyle oluyor; yani bir 'köyde-
berber var, nalbant? Yar, amele • var. • Bunlar 
toplasa toptasa 3 000'- 5 0Ö#'döMm toplar/Bu*' 
ııu bir taksim etsek-arkadaşlar/ hepsi-bir kuşa» 
dönere Şöyle gördüğü ışık • deliğine • Hükümet 
elini uzattı mı oradar o köyde yarctanerfbir adam' 
varsa bunları da1 sipsivri bir-kü^,'.1 dönde^iriır. 
Arkadaşter, benim - arzetmek - istediğim btf iş, 
memleketin bütüır toprağınr •: kalkayım; daj|ıta^ 
yım* dersek;' bu dağıtma mütekâmil memleketler-
de dahi Ç/ö 50 - 60 ı geçmez, bizde de ftMus; ba
şına 5 ilâ 8 dünümü geçmez; Zaten «meveat -pa
ramızın da- hepsini dağrtaytm'desek adattı- basşıiüa > 
bir ayakkabı parası düşmez: T o p r a k l a 1 öyledir. 

Arkadaşlar,'benim asıl «zihnime d^kttttan- yer* 
fert varlığıdır, I>evlet varlığıdır. Teşebbüsü şah
si denilen şey dünyada hiçbir kuvvetin yetişece
ği b i r şey değildir. Misal isterseniz gösteririm. 

t Devlet vazifesinde çalışan ile kendi işinde çalı
şan arasmda her sahada f a r k vardır. Çünkü; o, 
kâr ve zarar kamçısı altındadır. Dâima1 fikri 
inkişaf halindedir, öteki memur vaziyetindedir. 

Hükümet cevap- verir, hata ettiğim yer varsa 
dönerim/ estağfurullah derim, fikrimi ıslah edery 
minnettar olurum, kötü yaparsa seni' istemeyiz 
deriz; 

Anima arkadaşlar bugün görülen manzara 
bizde varlık1 düşmanlığıdır (Gürültüler); Büıran 
memleket için zararlı oiâcağmâ ve hattâ !oldtrğu-
na kaniim.- Sanayi sahamızı teşebbüsü şahsiye 
bırakmadık. Ticaret sahamızı da öyle. Dikkatli 
baktığımız zaman bunların hatalı işler'olduğunu ( 
görürüz.; Yârın daha kötü göreceğiz; Yoiktan bir 
memleket yaratılmış, büyük hizmetler olmuş, 
şimdi niye bu yola gidiyoruz ? Akıl erdiremiyo
rum; neden bu emniyetsizliğe doğru gidiyoruz? 
Allah rizasr için emniyeti kırdık mı; kırmadık 
mıY 

îngilijzce bir kitap çıkmış, okudum. îngirjz 
çiftçiliği^ Buhran senelerinde diyor; büyük çift-
likleis işlerini bıraktılar, işçilere' geçti. Derhal 
zekânın ve sermayenin yokluğu' bu toprak üze
rinde belli oldu diyor. îngi l tere^e sermayenin 
ve zekânın yokluğu belli olur dft biz buna arzı 

- iftikaf etmez miyiz? 
Arkadaşlar, ben aklınım erdiği kadar ve ço

ğunuzdan, fazla kendimi alâkalı addettiğim için 
arzedeceğim. Çünkü çarık giyerek; Aklı seli
miniz ve Türk milletinin vicdanr neyi emrediyor
sa muhakkak hakkımızda hayırlısı o olacaktır. 
Allah encamımızı hayretsin. Bir şey daha hatır
latayım. Hükümet te bu işin.fena netice vere- ' 
eeğini tahmin ederek Ziraat Kombinalarını 10 
milyon dönüme kadar çıkardığım işittim. Bu 
başka memleketlerde tatbik edilmiştir. Fakat 
iyi netice vermemiştir.. Bazı fedakâr insanların 
çalışmasiyle bir şeyler olabilir, amma iyi zama
nı, sulh zamanını düşünün; buğdayı getirdi, yüz 

.paraya dayadı, o zama» bu"çiftçi kütlesi ne hale 
gelecek? Acâba^haklt, haksız birçok arazi alına
rak've Devletin yardım ve kuvveti teksif edile
rek vücuda getirilen-kombinalara yapıkn mas*-
raf -fertler üzerine teksif edilseydi neler olmaz
dı? Ben'faz-la •• arzedemiye,eeğim, şu; kadarını 
söyHyeyim: Ben Hükümete-siyasi sahada yaptığı 
işlerden- •minnettarım;' Aneak son zamanda ikti
sadi sahada aldıfı tedbirler kötüdür. Bu gidilen 
yolda yürünemez. Hükümet bu yolda devam 
ederse ben şahsan ona inamam, itimat edemem. 

I>.ABH£ÖĞ£U(Seyhan) — ,Azix arkadaşla
rım; tasarmın-heyeti mmumiyesi hakkında söz 
söylemezden evvel yüksek heyetinize şu mâruzât
ta bulunacağım; * 

Arkadaşlar, toprak sahibiyim, makineli tok--
nik_ziraat yapmaktayım. 'Bu ziraat bana ecda
dımdan. mirastır. . Çocukluğumdan itibaren bu
nunla meşgul olmuş ve bunun en ince teferrüa-
tmı yakinen görmüş bir arkadaşınızım Bu tasa
rının müzakeresi' esnasında Komisyonda gönüllü' 
olarak bulundum. Âza değildim. • Aklımın yettiği 
kadar, dilimin döndüğü kadar bildiğim noktalar 
üzerinde Komisyonu tenvire çalıştım. Bugün de 
yüksek huzurunuza çıktım; bildiklerimi arzede
ceğim. 

Karan sizindir, hüküm sizindir. Verdiğiniz ka
rarlar en doğru karardır. 

Yalnız arkadaşlar, üzüldüğüm bir nokta var
dır^ müsaade, buyurursanız onu da zikredeceğim. 
Bu ıtasftri müzakere edilirken güya ben mevcut 
topuağnnı gitmişim'., çocuklarımın üzerine ferağ 
etmişim, s Aziz arkadaşlarım sizi temin ederim 
ki bu<tamamiyle hilafı hakikattir. Bugün değil 
geçmişte değil/ ömrümün iptidasından bugüne 
kadar-çocuklarımın üzerine bir dönüm toprak bi
le vermiş-değilim* Bu Devletin resmî tapu ka-
yıtlariyle .müsbettir arkadaşlar, 

Yine; t arkadaşlar burada aklımın yettiği ka
dar, i fikrimin yettiği ı kadar Yüksek Heyetinize 
biidödörimi arze-deceğinu 

Toprak bizim memleketimizde hakikaten müş
kül bir peydir, • arkadaşlar; - Zordur, sonra hiç
bir garantisi yoktur; Ancak bu1 toprakta uğra
şanlar-toprağa âşık olan: insanlardır, Bu- aşık 
olmasa-toprakla uğraşılmaz, arkadaşlar. Çok 
zor biı* iştir. Aziz arkadaşlarım geçmişte) oldu
ğu gibf bu günüde memleketimin; yüksek menfaati 
uğrunda değil yalnız topr-ağrai' bütüfr servetini bü
tün evlâtlarımı, canımrjdahi vermeye hazarınu Arw 
kadaşlar; Memleketimin yüksek menfaati ıher şeyin 
fevkindedir; Arkadaşlar; Türk milletiAin millî 
savaşta yaptıfr> fedakârlıkları hepiniz bilirsiniz. 
Bür'meyanda; cenup vilâyetlerimiz de istilâya, iş
gal betfeahtlığına'uğfiyan cenup-vilâyetlerinin na
sıl çalıştığmı nasıl döğüştüğünü hatırlayınız ar
kadaşlar/ Senelerce çalışmışlar, boğuşmuşlar, öl
müşler ve öldürmüşlerdir. O vakitta hiç kimse 
malına; mülküne, toprağına kıymet vermedi Ye-
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gâne emelleri memleketten; dÜ8maniskoy<tıak ve 
millî; hâkimiyete hâkim olmaktı arkadaşlar. 

Arkadaşlar bu yakmamaziyi hatırlamaktan 
maksadım, memleketimin, v»tan#mn yüksek men
faati karşısında Türk ^milletinin göstermiş oldu
ğu o yüksek fedâkârlıkları gözönüne aldatan 
sonra- onun naçiz bir ferdi olmak sıfstiyle, bu ta
sarı üzerindeki söyliyeeeğim sökerimi, şahsi mü
talâalar, şahsi hislerden çok uzak olduğunu lüt
fen kabul buyurmanızı riea ederim. 

Aziz arkadaşlar; bu Toprak 'Kanunu aley
hinde değilim, heyeti umumiyesi bence lâzım
dır ve böyle bir Toprak Kanunu memleket için 
çok faydalıdır, hattâ genç kaldığımıza kani 
olanlardanım. Yalnız aziz arkadaşlar, bazı mad
deler var ki, memleketin yüksek menfaatine uy
gun değildir. • Bunu da huzurunuzda arzetmek 
bir vicdan borcu, bir vazifedir/Arkadaşlar, ka
nunun sert kısımlarını yumuşatacak olursak 
pekâlâ bir kanun olur. Aksi takdirde memleke
tin yüksek iktisadiyatını, yüksek bünyesini bel
k i de belki değil, benim kanaatime göre rahnedar 
eder arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, 16 ncı madde ile 17 nei mad
de arasında büyük tezatlar vardır. 16. ncı mad
de ortak çalışan bir araziye müsaade ettiği hal
de, 17 nei madde bunu kökünden kaldırıyor. Ar
kadaşlar, orta çalışma ne demektir ? Orta çalış
ma demek, verimi fazla, teknik, makineli, trak-
törlü ziraat demektir. Eğer şimdiye kadar biz 
bunu yapmamışsak kabahati başka yerlerde ara
mak lâzımedır. Bu. makineli ziraat* sabit olmuş
tur ki arkadaşlar, sabanla, pullukla çalışan 
kollardan çok fazla mahsul kaldırıyor, dönüm 
başına randımanı, çok yüksektir. Bizim, gibi pa
raya çok ihtiyacı olan, bilhassa gece gündüz ça
lışmak mecburiyetinde . bulunan kimselerin pa
raya çok ihtiyacı olduğu meydandadır. Millî 
iktisadiyatımızı rahnedar edecek şekilde tedbir
lere tevessül edecek olursak, bilmiyerekten 
bizi fena yollara götürmez mi arkadaşlar? Orta 
arazinin işletmesinin arzettiğim. gibi bu şekilde 
gerek randımandan, gerek bol istihsal bakımın
dan mevkii olduğu gibi memleketin müdafaasın
da da büyük mevkii vardır. Bugün görüyorsu
nuz arkadaşlar topyekûn harp. oluyor. Makineyi 
bilmeyenler, makinesi olmayanların hali hepi
mizin gözümüzün önündedir. Bizde makineyi 
kullanmak zaruretindeyiz. Bunu muhakkak mil
lete" vermek lâzımdır, Köylü makineye ülfet 
peyda etsin, makineye alışsın arkadaşlar. Bun
dan başka da bunun daha büyük menfaati var
dır. Bugün Genel Kurmayla bizim Tarım Bakan
lığı birleşerek memlekete girecek olan traktör ya
hut yapacağımız makine tipleri üzerinde bir fes-
bit yapsa millî savunma noktai nazarından da 
bir harp vukuunda şoförü hazır, 15 günlük akar
yakıtı var, memleketin içinde millî savunma 
emrine binlerce kuvvet gelir. Bu noktadan 

dahi orta-airaatuı memleket için faydalı olquğu-
• na? kani. olanlardanım. 

Şimdi muhakkak surette orta ziraatin çalış
masına müsaade edilmelidir. Arkadaşlarım ta-
sarjdajfc^ayemâa, «topraksız köylüye toprak tev-
ziidir. Orta arazinin çalışmasına müsaade edersek 
topraksızlara verecek toprak bulabilir: miyiz ? 
Bulamaz nuyız? Böyle bir endişe hatıra gelebi
lir. Benim kanaatim odur ki katiyen böyle. bir en
dişe varit değildir. Çünkü benden evvel söz söy-
liyen arkadaşlar, Devletin elinde milyonlarca 
dönüm toprak , bulunduğunu, Evkafın elinde 
toprak buluncluğunu ifade, ettiler. Beş binden 
yukarısı, kamulaştırmağa tâbi tutulmasını encü
men kabul etmiş, hepimiz de kabul ediyoruz. 
Buradan hâsıl olaeak topraklar, meralar, batak
lıklar ve saire ve,-saire milyonlarca dönüm top
rak, vardır. 

Arkadaşlar, evvelâ bu toprakları tevzi ede
lim bakalım netice ne olacak! Müspet mi, menfi 
mi? Yalnız bir- insana yalnız toprak vermekle 
:bu iş sökmez. Toprak vereceksin, tohum verecek
sin, öküz vereceksin, inek vereceksin, adamı 
müstahsil bir hale sokacaksın. Aksi takdirde yal-1 

nız toprak işe yaramaz; onun için toprak dâ
vası kolay bir -dâva değildir. Bunun üeerinde 
cok durmak lâzımdır. Memleketin millî iktisadi 
bünyesini rahnedar eder diye korkarım. 

Busrüri ortada tesbit edilmiş -kati,, müsbet ne
tice yokken bu toprakların birdenbire bütün 
şeyleri • altüst edecek yola gitmesi memleketin 
menfaatine mTurafrk değildir arkadaşlar. Aziz 
arkâdaşl ar; 17 nei madde o kadar karışık ki bu
nun teinden çıkmaya imkân yoktur. Zenci saçı 
gibi birbirine girmiştir.' 'Okuyorsun, okuyorsun 
bir netieeye varamıyorsun. Meselâ bir ka
rı koca topraklan var, ve ikisi beraber çalışıyor
sa kamulaştırmanın içinde* midir, dışında mi
dir? v1ki kardeş -bir arada çairşıyorsa ve toprak-
larmı ortava koyarlarsa bu kamulaştırma dışın
da mu* değit mi ? ı ̂ Bilmiyorum- i Meselâ - iki kimse 
arka arkaya verir, sermaye kt>yar roriak iş "• yapar-
larsa baföların yaptakiarı?,günden itibaren bu ka
nuna; îgöre yak«sana ya-pışılacaktır. Mademki 
•ben ;ot?tekçıkk yapıyorsun. ..:••» Eğer böyle değilse 
maddeyi ona görerdaaeîtmek Mznndır. 

—pSonra arkadaşlar, öyle-şeyler yapmalı ki şah
si teşebbüslerin çalışmasına behemehal imkân 
vermeli, tki adama toprak veriyoruz. Birisi ça
lışkan, öteki değildir. Birisi zekâsını, kafasını 
işletiyor, büyük randıman alıyor. Ona diyoruz 
ki, verdiğimiz topraktan ilerisine gitmiyeceksin. 
Arkadaşlar, bunlar düşünülecek meselelerdir. 
Nihayet memleketin menfaati hususunda hepi
miz vicdanen mesulüz. Buna iyi bir düzen, şekil 
verecek olursak netice daha hayırlı bir duruma 
girer. Bundan hiç şüphe etmiyorum. 

Arkadaşlar, malî hükümlerde adalet yoktur. 
45 nei madde malî hükümleri muhtevidir. Ada
mın elinden toprağı alıyoruz ve ondan sonra 
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toprak tahvili veriyoruz. Toprak tahvili % 4 
faizlidir. Halbuki "Devletin çıkardığı diğer tah
viller % 7 faizlidir. Bu ne demektir? Tabiî pi
yasaya çıktığı zaman % 7 hesabiyle alınacak ve 
derhal aşağıya düşecektir. Bu da düşünülecek 
bir meseledir. 

Arkadaşlar; bu toprağın değer kıymetinde 
vergi kıymeti esas tutulmuştur. Bu da doğru 
değildir. Hangi vergi kıymeti 1939. senesindeki 
kıymet. O zamanki para kuvvetini, iştira kabi
liyetini gözönüne alınarak olursa aradaki fark 
kendiliğinden ortaya çıkar. Komisyonda bulu
nan arkadaşlardan bazıları dediler ki; madem ki 
toprak fiyatları yükselmiştir, neden mal sahip
leri gidiptc vergi kıymetlerini yükseltmediler. 
Biz bir toprak vergisi yaptık ya,' öyle zannedi
yorum ki bunun yekûnu 120 milyon lira tutu
yor. Eski toprak vergisinin yekûnu, tam 'hatı-
nmda değil, 16 - 17 milyon lira idi. Hiç olmaz
sa bu hesap üzerinden yapalım. Nihayet bunlar, 
da bu memleketin. evlâdıdır. Bir taraftan top-
raksrzlara toprak dağıtırken, toprak sahipleri
ni sızlatmak sizin vicdanınızın kail olcağına kani 
değilim. Değer pahasını bunlara verelim. 

Eğer Muhakkak surette bu toprak sahibinden 
bir fedakârlık istiyorsak % 1 0 - 2 0 noksan vere
lim. Hiç olmazsa bü adamların topraklarını aldı
ğımız zaman mallarının' bedellerini peşin vere
lim. O* yok bu yok. Onun için bunu sizin yüksek 
vicdanınıza havale ediyorum arkadaşlar. 

Arkadaşlar bizden başka toprak tevzi eden 
milletler olmuştur. Bu milletlerin bir kısım in
safsız hareket etmiştir, bir kısmı da adalet bay
rağını çekmiştir. Bunların ismini saymak mem
leketin yüksek menfaatına uygun olsaydı bura
da birer birer zikrederdim. Fakat geçiyorum ar
kadaşlar. Çünkü eminim ki Türk Milletinin asil 
ve necib mümessilleri olan sizler ikinci şıkkı ka
bul edersiniz. 

Arkadaşlar bu kanuna inkılâb kanunu diyo
ruz.* İnkılâp milletçe yapılır arkadaşlar. Mille
tin içinde bir sınıf adamlar üzerine bütün kül
fet yükletilmez. Neden .bir toprak vergisi kanunu
nu Hükümet getirmemiştir! Herkes versin, işti
rak etsin, nüfus başına asgari iki liradan 100 li
raya kadar vergi isteyelim. Senede en aşağı 

60 - 70 - 80 milyon lira eder. Bununla Taranba-
kanı istediği kadar toprak bulabilir ve herkes 
de seve seve toprağını verebilir. Kendisi, bun 
on senede, 20 senede, 30 senede yapabileceği :v 
kani değildir, ben de kani değilim. Yavaş, yav.-
yapacaktır. O zaman toprak sahipleri de teminat 
altında olur, toprağımı alacaktır amma paramı 
da peşin verecektir diye. Yok böyle yapmazda 
toprak sahibi olduğun için mesulsün derse ve 
bunu kabul ederse vallahi ben bilmem. Onun 
için yereceğiniz karar en doğru karardır. Ve-. 
rereceğiniz kararın önünde hürmetle eğilirim. 
İnsanlar kendi noktai nazarlarının en doğru 
olduğuna kani olurlar. Fakat yanılabilirler. Fa
kat Yüksek Heyetiniz bu mesele üzerinde ittifak 
edip de karar verdikten sonra en doğru karar
dır o. . 

xVrkadaşlarım, memleketimizi alâkadar eden 
bu meselede dünyaya karşı, milletimize karşı, 
tarihe karşı elimizi vicdanımıza koyarak verece
ğimiz kararın eri doğru karar olduğunu tekrar 
tekrar arzederim. 

En son temennim arkadaşlar; Tanrı bizleri 
verimli ışığından uzaklaştırmasın. Bununla sözü
me nihayet veriyorum. 

BAŞKAN — Açık oyla oyunuza arzedilen 
kanunların sonuçlarını arzediyorum. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanuna (339) arka
daş oy vermiştir. Kanun (339) oyla kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanuna (347) arkadaş oy ver
miştir. Kanun (347) oyla kabul edilmiştir. 

Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı bütçesine değişiklik yapılması
na dair kanuna (333) arkadaş oy vermiştir. Ka
nun (333) oyla kabul edilmiştir. 

Görüşmekte olduşumuz kanun hakkında daha 
14 arkadaş söz almıştır. Görüşmeye devam edelim 
mi? (Hayır Çarşamba günü görüşelim sesleri) O 
halde Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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Devlet Havayolları Genel- Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair olan kanuna verilen oylarm sonucudur 
^Kanuu kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 455 
Oy verenler : 339 

Kabul edenler : 33Q 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : \\\ 

Boşlar ; 5 
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H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (1.) 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
•R. R. PASIN (1.) 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY (1.) 
1. İNÖNÜ (Cumhur
başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (1.) 

AYDINi 
A. S. LBVBND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. DEMİR (1.) 
Gl. K. ÖZALP 
1. H. UZUNÇABŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
K. SUN 

BOLU 
Korgl. Ai ALPTOGAN 

BURSA 
R. CANITEZ (1.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (1.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
1. EKER 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 
Dr. H. BERKMAN 
Dr. B. UZ; 

DİYARBAKIR 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
P. BALKAN 
E. DEMÎ&AY 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ (ö.) 
t. YALÇIN 

ERZURUM 
R. DİNÇ 

GAZİANTEB 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (Has
ta) 
F. YÜZATLI (1.) 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (1.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
Dr. M* BERKER 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t) 
S. ClMCOZ (1.) 
A. Ş. ESMER (1.) 
G. B. GÖKER *•% 
F. HAMAL 
H. KORTEL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN (t.) 

VENÜS. 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ORAN ı 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (t.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 

S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
G1.M.BAKÜ 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
A. H. DİKMEN (1.) 
F. GÖKMEN ( t ) 
T. P. SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
£. SAYIN' (1.) 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A,H, TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY (1.) 

_ s r w 



fi : 64 14 S.1Ö46 0 : 1 
MUŞ 

fi. KILICOĞLU (î.) 
NİĞDE 

Dr. R. F. TALAY (1.) 
H. TEPEYRAN (I.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
K. KAMÖ 
A. ZIRH 

Orman Oenel Müdürlü 

1 SAMSUN 
C. BÎLSEL' ( t ) ' 
H. ÇAKIR 

SEYHAN 
1 S. ÇAM.(I.) 

SÎNOB 
Dr. B. KÖKDEMÎR 

StVAB 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

| TEKİRDAĞ 
N. TRAK 
R. ERİŞKEN » 

TOKAT 
M. DEVELİ 

1 R. ERİŞKEN 
1 N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE (I.) 

1 S. DAY (Bakan) 
T. GÖKSEL •» 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
| H. S. COŞAR (1.) 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (1.) 
H. A. KUYUCAK (1.) 

ğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya. 
puması hakkındaki kanuna verilen oylarm sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN i 
ü. URAS 
A. K. YİĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
E. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU •{ 

Üye sayısı Î 455 
Oy verenler : 347 * 

Kabul edenler : 347 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 103 

Boşlar : 5 

[Kabul edenler] 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOÖLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA j 
H. T. DAĞLIOĞLU i 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA " ^ 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 1 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI. 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 1 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M.Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
11 r. ERTAN 
B. OSMA 

, 

anun kabul edilmiştir.) 

' 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN ( 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGtîÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN . 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

- 38 — 



B : 8 4 14.5.1946 6 : 1 
ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUH 
E. S. AKGÖL 
Dr. O. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
N. KAYAÂLP " * 
Dr. C. KAZANCI-
OĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
.H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
E. DEMİRAY 
Dr. F. MEMlK 

ELÂZIĞ 
H .KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
I .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. GANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR ' 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRfiLl 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M; KARAAĞAÇ 

K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR . 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1: GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKIR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
I. H. ÜLKMEN , 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
C. BAYAR 
E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 
H.Â. YÜCEL 

KARS 
E. DEMlREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATtR 
M. TANER 

Ö.TAŞCIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY ^ r** 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
l.TOLON 
S. YARGI 
İ S . YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş.> ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
fl, PEKCAN 
R. PEKER 
A. TlRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 

- » _ . 



R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V, D l i i t R 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN SMW 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

p.tyq 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
F. SlRMEN 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
î. HZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
O. ORAL 
Dr. E, SATIR 
H. URAN 
A. M. YEGENA 

Lim 6:1 
SttRD 

A. R .ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. ATAY 
0. K. İNCEDAYI 
H. ORUCOĞLU 
î. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. ŞİRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

[Oya kaülmayanlar] 

H. SAĞIROĞLU 
> O. TANER 

M. N. ZABCI 
MANİSA 

Korgl. A.R. ARTUN-
KAL " 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KÂ ATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABGI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASİN (1.) 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY (1.) 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı ) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I.) 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
G1.K. ÖZALP 
t. H. UZUNÇARŞIL1 

BİtEOÎK 
K. GÜLEK 
K, SUN 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili; (1.) 
Dr. S. KONUK 

M. B. PARS 
ÇANAKKALE 

A. KAMÇIL 
ÇANKIRI 

B. ERKİN (Hasta) 
ÇORUH 

M. M. KANPU 
ÇORUM 

H. AKDOĞAN 
1. EKER 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
Dr. H. BERKMAN 

I TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
D. EYİBOĞLU 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN . 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 

I E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

DİYARBAKIR 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
F. BALKAN 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRAf I 
F. A. AYKAÇ (Ö.) 
t. YALÇIN 

ERZURUM 
R. DİNÇ 

' » • -



GAZİANİİBB 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl. t SÖKMEN (Hasta) 
F. YÜZATLI (î.) 

SATAY 
A. Ş. DEVRİN (1.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (t.) 

ÎÇEL 
Dr. M. BERKE» 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl. R. B E L E 
Dr . K. C. B E R K S O Y 
(î.) 
S. ClMCOZ 
A. Ş. ESMER (1.). 
G. B. GÖKER 
P. HAMAL 
H. KORTEL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN (1.) 

B :M 14.5 
fZHiîR 

M. BÎRSÎSi 
Dr. H. fl. CURA 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
C. D U R S U N 0 Ö L Ü 

KASTAMONU 
Z. O R B A Y (1.) 

K A Y S E R İ 
F . B A Y S A L 

TfTltgi'fTffiR 
F . ÇOBANOÖLU 

KOCAELİ 
Gl.M.BAKÜ 

KONYA 
S. ARIKAN 
A. H. DİKMEN (1.) 
F. GÖKMEN (1.) 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
K. SAYIN (t.) 

ı 11 • • ! « M 

.1945 0 : 1 
T. TEMELLİ 

KtAtt 
o. mçm 
K . K A R A Ü S M A N 

5İÜJÜEt3kŞ 
R. K A P L A N 
A. H. T A N P I N A R 

MARDİN 
1 F.ALPAYA„(Î.Ü.) 
L ÜLKOMEN 

MUÖLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY (1.) 

^OTf 
H. KILICOĞLU <t.) 

NİÖEffi 
Dr. n. F..TALAY (I.) 
H. TEPBY&AN (1.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
H. C. BMÂfo* 
K. KAMU 
A. ZIRH 

«AMSüN 
C. BİLSEL (1.) 
H. ÇAKIR 

&5THAN 
S. ÇAM (İ.) 

SİNOB 
Dr. B. KÖKDEMİR 

S İ V A S 
K. KİTAPÇI 
N. S A D A K 

TOKAD 
M DT5VELİ İTİ • XJJ2â T i ? 1 4±. 

R. ERİŞKEN 
N. POROY 
T? A SFiVENGİL XV. XV» kjJ-J X SUl^i VXXJ-J 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
H.N. BOZTEPE (1.) 
T. GÖKSEL 
H. SAKA (Hakan) 

URFA 
H . S. COŞAR (1.) 

V A N 
1 A R V A S -La XXXV T Ai-k-' 

M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (1.) 
H. A. KUYUCAK (1.) 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlü gü 1944 yılı fottıtçeainde 'değişiklik yapılması hak
kındaki kajınaa v©rüen oyların sonucudur. 

(Karnım kabtü edilmiştir.) 
Üye s|ayısı : 455 

Oy verenler : 333 
Kabul edenler : 33.3 

Kabul etmiyenier : 0 
Çekinserler : 0 . 

Oya katılmayanlar : H 7 
Boşlar : 5 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎ9AR 
t. H. BALTAGJOGLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H SELOÎL 
B. TÜRKER 

S. YURDEGRÜ 
A£BI 

H.BAYRA£ 
AMASYA 

N. AKTB* 

Z. TASBAN 
E/UR^S 
A. K. YİĞİTOÖLU 

ANKARA 
M. AKSOIîBT 

•. 

Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A..BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 



A. ÇUBUKÇU 
P. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
II. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
II. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
P. TÎRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BÎTLÎS 
M. ERTAN 
B. CHMA 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
II. C. ÇAMBEL 
İl. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAÖLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERi 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 

Ö : 54 14.5 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
P. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi ocakları kurulması hakkında Ziraat Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunun Yüksek Meclise arzını kararlaştırdığı kanun tasarısının - gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arz ederim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Çiftçiye Toprak dağıtılması ve Çiftçi ocakları kurulması hakkında kanun tasarısı gerekçeleri 

1. Aslında arazi bir tabiat varlığıdır. Onun değeri, Millet için barınma alanı olmasından ve Millet 
iktisadının kuruluş yerini, ana istihsal unsurlarını vermesinden doğar. 

Fakat bir millet için arazi sadece mekân olarak büyük bir şey ifade etmez. Bir milletin benimse
diği arazi, genişliği, çeşitliği ve yarayıslılığı ile ehemmiyet kazanır. Zira bir milletin üremesi, ikti
satça gelimesi ve kuvvetlenmesi, her şeyden önce, o milletin vatan olarak benimsediği arazinin geniş
liğine; çeşitliliğine ve yarayışlılığına bağlıdır. 

Gerçekten, bir milletin vatan edindiği yerin, önce, o milletin üremesine ve büyümesine yeter ge
nişlikte olması şarttır. Geniş araziye sahip olan milletlerin gelişme imkânları da çoktur; arazisi dar 
olan milletler için, ne de olsa bu imkânlar hudutludur. Arazisi dar olan milletlerin çoğalan nüfusla
rım. barındırmak için çektikleri copluklar dün olduğu' kadar bugün de göze çarpmaktadır. Bundan 
ötürü arazi, millet hayatı üzerinde önce genişliği ilemüessir olur. 

Arazi tabiat maddelerinin ve tabiat kuvvetlerinin kaynağı olması itibariyle, genişliğinden başka 
çeşitliliği ile de milletin yaşayışı üzerinde derin tesirler yapar. Arazinin çeşitliliği millet hayatının 
türlü yönlerden birden inkişafını sağlar. Çeşitli bir arazi üzerinde kurulmuş olan bir millet iktisadi, 

* türlü istihsal bölümlerini içinde toplar ve kendi kendine yetme imkânlarını içinde saklar. Buna kar
şılık arazisi az çeşitli olan memleketlerde Millet iktisadı bir çok yönlerde birden gelişemez, daha zi
yade dışarıya bağlı kalır. 

Bu sebeple arazinin çeşitliliği milletin gelişmesini sağlayan desteklerden birini verir. 
Arazinin genişliği, çeşitliliği yanında, yarayıslılığı da Millet hayatı için önemlidir. Arazinin ihtiva 

ettiği cevherlerin çeşit ve miktar bakımından çokluğu toprakların veriminin fazlalığı millet iktisadı
nın dayanaklarıdır. Bugün, nasipsiz araziye sahip olan milletlerin yaşayışlarında çektikleri zorluk
lar, buna karşılık zengin topraklan bulunan milletlerin yaşayışlarındaki kolaylıklar gözlerimizin 
önündedir. Bütün bunlar, millet hayatı için arazinin yarayışlılığmm, büyük değerim pek güzel can
landırır. 

İşte bu sebeplerden bir milletin üreme, büyüme, kuvvetlenme imkânları her şeyden önce o mil-



letîn vatan olarak benimsediği arazinin genişliği, çeşitliliği ve yarayışlılığı ile ölçülür. 
II - Fakat bir milletin sahip olduğu arazinin geniş olması, çeşitli bulunması, yüksek verim kud

reti göstermesi, yalnız başına, o milletin hayatının mutlaka gümrahlaşmasmı sağlayamaz. Bunu 
gerek tarihteki, gerek zamanrmızdaki realiteler ispat etmektedir. Geçmiş zamanlarda bazı millet
lerin geniş, çeşitli, zengin arazi üzerinde daima rahat ve ferah yaşayamadıklarını biliyoruz. Za
manımızda da bunu müşahede etmek mümkündür. Bu bakımdan arazinin genişliği, çeşitliliği ve ya
rayışlılığı, milletin gelişmesi için, sadece birer malzemedir, arazi bu halleri ile yalnız ve yalnız 
bir imkân ifade eder. Bu imkânların gerçekleşmesi büyük ölçüde, arazinin millet kişileri arasın
da paylaşılması şekline, daha doğrusu elverişli bir mülkiyet rejiminin ve bünyesinin varlığına 
bağlıdır. 

Gerçekten, yukarıda da söylendiği üzere arazi bir tabiat varlığı olarak sadece bir mekân ve im
kândır, bu tabiat varlığı ancak benimsendikten sonra iktisadi, içtimai, siyasi ve idari bir mahiyet 
kazanır. Bundan ötürü arazi mülkiyeti rejiminin ve bünyesinin millet hayatına uygunluğu veya 
uygunsuzluğu, milletin yaşayışının kolaylığı, rahatlığı üzerinde büyük bir rol oynar. Başka bir de
yimle bir milletin benimsediği arazinin genişliği, çeşitlerinin bolluğu, verim kudretinin yüksekli
ği o milletin gelişmesinin imkânlarını verir, lâkin bu gelişmenin şekli, mahiyeti ve şiddeti arazi 
mülkiyeti rejiminin ve bünyesinin elverişliliğine veya elverişsizliğine bağlıdır. Haddizatinde geniş, 
çeşitli ve yüksek keyfiyetli arazisi bulunan milletlerin sırf elverişsiz bir mülkiyet rejimi yüzünden 
bu geniş, çeşitli ve kuvvetli arazinin vadettiği imkânlardan faydalanamadıkları tarihte ve zamanı
mızda görülen vakıalardandır. 

Bir memlekette arazi mülkiyeti rejiminin ve bünyesinin tesirleri bir yanlı ve tek yönlü de de
ğildir. Arazi mülkiyeti rejimi millet hayatını toptan tesiri altına alır. Elverişli bir arazi mül
kiyeti rejimi millî hayatın hemen her yandan ve her yönden gelişmesini kolaylaştırdığı halde, 
uygunsuz bir arazi mülkiyeti rejiminin de millet hayatını türlü şekillerde zâfa uğrattığı inkâr edil
mez bir gerçektir. 

Arazi mülkiyeti rejiminin bir memlekette meydana getirdiği mülkiyet istrüktürü o memleket 
arazisinden modern teknikçe ve ilmî usullerle faydalanılmasını ya kolaylaştırır veya zorlaştırır. El
verişsiz bir arazi mülkiyeti rejimi ziraatte güçlü, bir tekniğin yerleşmesine engel olabilir. Bu se
bepten ziraat tekniği değişmekte olan memleketlerde mülkiyet rejiminin de bu yeni tekniğe uygun 
bir hale getirilmesi zaruridir. Yani yeni şartlara uygun bir mülkiyet rejimi ziraat tekniğinin ilerle
mesini de sağlar. 

Arazi mülkiyeti rejimini yalnız bir hukuk sistemi olarak görmemelidir; onu daha evvel bir ik
tisat düzeni saymak doğru olur. Çünkü arazi mülkiyeti rejiminin asıl tesirleri iktisat alanında be
lirir. ' 

Bir kere, millet iktisadının geniş bir parçasını teşkil eden ziraat ekonomisi doğrudan doğruya 
arazi mülkiyeti rejiminin tesiri altındadır. ıŞüphasiz kollektif mülkiyet rejiminde ziraat başka bir 
bünyede, hususi mülkiyet rejiminde de başka bir yapıdadır. Bizzat hususi mülkiyet temelleri üze
rine kurulu bir arazi mülkiyeti bünyesinde büyük arazi mülikyetleri geniş bir yer aldıklarında zi
raat işletmeciliği başka bir yönde, köylü mülkleri üstün bulunduklarında iş daha başka bir isti
kamette yürür. 

Arazinin iyi ve koyu bir şekilde istismarı, memleket içinde, müstakil çiftçi ailelerinin çoğalmala
rını şart koşar. Memlekette'müstakil çiftçi ailelerinin çoğalmaları arazi mülkiyeti rejiminin şekline 
ve mahiyetine bağlıdır. 

Arazi mülkiyeti rejiminin millet iktisadı üzerindeki tesirleri yalnız ziraat alanında belirmekle 
kalmaz, bunlar bütün iktisatça çalışma alanlarında da tepkilerini gösterir, böylece millet iktisa
dı bölümlerinin tümünde kendini belli eder. Bu itibarla bir millet iktisadının bünyesi, büyük 
ölçüde memlekette hüküm süren arazi mülkiyeti rejimine göre taazzuv eder. Şüphesiz bu bünye
nin işleyişi de ona göredir. 

Bütün bunlar bize arazi mülkiyeti rejimine verilecek mahiyet ve temayüllerle millet iktisadı
nın şekillendirilebileceğini anlatıyor. Bu sebepten de yeni bir iktisadi kuruluş eski arazi mülkiyeti 
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rejiminin tasfiyesini zaruri kılar denebilir. • . • • - • .^\ 
Bir memlekette arazi mülkiyeti rejiminin iktisadi tesirleri yanında, içtimai teceİÜUin de aİ 

ehemmiyetli değildir. Umumî surette her memlekette varolan içtimai bünye, az" veya çok o mem
lekette hüküm süren arazi mülkiyeti rejiminin damgasını taşır. Kollektif arazi mülkiyeti rejimir 
nin doğurduğu topluluk başka, hususi mülkiyet rejimine göre kurulmuş cemiyet büsbütün baş-

. ka birer yapıdadır. Sonra büyük arazi mülkiyetlerinin üstünlüğüne dayanan bir hususi mülkiyet 
bünyesinde görülen içtimai tezahürler, köylü mülkiyetlerinin baskın olduğu hususi mülikiyet 
bünyelerindeki tezahürlere benzemez. Yurtta içtimai sükûn, içtimai huzur bir bakımdan da arazi 
mülkiyeti rejimi ile ilgilidir. Uygunsuz bir arazi mülkiyeti bünyesi , içtimai rahatsızlıklar doğu
rur. Buna karşılık , elverişli bir mülkiyet bünyesi uzlaşık' bir cemiyet yaşatır. Bunlardan çıkan 
neticelere göre her içtimai bünye kendine yarasan bir arazi mülkiyeti rejimi- ve bir arazi mülki
yeti istirüktürü ister, cemiyetleri değişikliğe uğrayan memleketler, bundan ötürü de, eski mülki
yet bünyesini tasfiye etmek zorundadır. ^ 

Nihayet arazi mülkiyeti rejiminin ve onun doğurduğu mülkiyet istirüktürünün bir memle
ket iç politikası ile de ilgisi vardır. Elverişsiz bir arazi mülkiyeti bünyesi kişilerin münasebet
lerinde ahenksizlikler meydana getirdiği gibi kişiler ile Devlet arasında anlaşmazlıklara çığır aça
bilir. Büyük arazi mülkiyetine dayanan mahallî nüfuzların Devlet otoritesinin zayıflamasını in
taç ettiği çok görülmüştür. Bu bakımdan her memleket yerleştirdiği Devlet zihniyetine yaraşır bir 
arazi mülkiyeti bünyesi yaratmak zorundadır. _^ 

Hulâsa arazi mülkiyeti rejimi ve onun yarattığı mülkiyet bünyesi türlü yanlardan ve türlü 
* yönlerden millet ve Devlet, hayatı ile sımsıkı bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla her yeni Devlet, 

kendi cemiyet' ve iktisadının hususi karakterine uyar. bir arazi mülkiyeti rejimi ve ona göre bir 
mülkiyet bünyesi edinmek zorundadır. Ancak bundan sonradır ki, temel varlık olan arazinin 
kendinde sakladığı imkânlar kolaylıkla gerçekleşebilir ve milletin üremesi, büyümesi, Devletin kuv
vetlenmesi sağlanabilir. _ _ _ """'. T 1 \ ^1 

III - Maamafih bir memlekette, elverişli bir arazi mülkiyeti rejimi ye yarayışlı bir mülkiyet 
bünyesinin kurulmasiyle de herşey bitmiş olmaz. Bunların yanında bir de kurulan arazi mülki
yeti rejimine ve bünyesine uygun bir işletme rejiminin varlığı gerektir. Zaten arazi mülkiyeti reji
mi ve bünyesi ile arazi işletilmesi rejimi birbirlerine sımsıkı bağlıdırlar. Hattâ denilebilirki mülki
yet rejimi ve mülkiyet bünyesi işletme rejiminin temellerini verir. Bu sebepledir İri arazi mül
kiyeti rejimini düzenleyen ve yeni bir mülkiyet bünyesi yaratan memleketlerin işletme rejimleri
ni de düzenledikleri görülür. 

Burada işletme rejiminden kasdedilen mâna arazinin kullanılması şekli ve usulleridir. Her-
şeyden evvel arazinin millet için faydalı olması onun işlenmesine bağlıdır. Arazinin iktisadi bir 
tarzda işlenmesi için de bazı düzenlerin konması ve böylece bir işletme rejiminin yaratılması ge
rektir. Arazinin işletilmesi rejiminin şöyle veya böyle olmasının tesirleri yalnız teknik alanda de
ğildir. Arazinin işletilmesi rejiminin sımsıkı bağlı bulunduğu arazi mülkiyeti rejimi ve mülkiyet 
bünyesi gibi teknik, iktisadi, içtimai, siyasi alanlarda,önemli tesirleri vardır. 

Herşeyden evvel, arazinin işletilmesi rejimi ziraat tekniği üzerinde kendim gösterir. Tekaaâk 
şartların değişmesi, işletme rejiminde de değişmeleri zaruri kılar. Meselâ işletme -» beraberi&leri 
usullerinin bir zamanlar ziraatte teknik usullerin, yerleşmesine engel olduğu biliaen bir şeydir. 
Arazinin doğrudan doğruya sahibi tarafından işletilmesini esas alan bir işletme rejimuıde ziraat 
tekniği daha çabuk inkişaf eder. Halbuki ortakçılık sisteminin hüküm sürdüğü yerlerde topraktan 
iyice faydalamlamaz. îcar ile işletme şeklinin galip bulunduğu yerlerde bu sistemin teknik tesir
leri de kendine göre olur. Hele bir memlekette türlü işletme şekilleri karmakarışık ve hukukî te
mellere istinadettirilmeksizin hüküm sürerse ziraatin teknik bakımdan ilerlemesi büsbütün zorlaşır. 

Gerek doğrudan doğruya işletme şekli gerek ortakçılıkla veya icarla işletme şekillerinin iktisa
di tesirleri de başka-başkadır. İktisat bakımından her şeyden önce arazinin işletilmesi şarttır. $%>-
hesiz arazinin doğrudan doğruya sahibi tarafından işletilmesi en yüksek iktisadi menfaat yaratır. 
Buna karşılık ortakçılıkla işletme şeklinin bariz iktisadi zararları vardır. Bazı şartlar altında ara
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ziniil icarla işletilmesi faydalı ise de bundan doğan hukukî münasebetlerin düzenlenmesi hallerinde 
bu biçim işletme de zararlı neticeler verir. 

Arazinin işletilmesi rejiminin içtimai tesirleri de gözden ırak tutulmıyacak kadar büyüktür. 
arazinin sahipleri tarafından işletilmesini ana prensip sayan bir işletme rejimi toprağına bağlı, 
köklü, kendi mülküne dayanır müstakil bir çiftçi kalabalığı yaratır. Bu çiftçi kalabalığı her çeişt 
içtimai sapkınlıklara karşı durur. Buna karşılık ortakçılıkla arazi işletilmesine büyük ölçüde yer vereu 
bir işletme rejimi ise cemiyet içinde mülksüz, köksüz bir kalabalık doğurur. Sonra başkalarının 
mülklerini işleyen bu çiftçi kalabalığı, içtimai bakımdan mülk sahiplerine bağlı da olurlar. Hele 
ortakçılıkla arazi işletilmesinden doğan münasebetler hukukî temellere dayanmaz da, itiyatlara, gö
reneklere istinadederse, daha elîm içtimai âkibetler belirir. 

Elverişsiz işletme rejimlerinin meydana getirdikleri iktisadi ve içtimai bağlılıklar siyasi vasilik
ler bile doğurur. Bu çeşit bağlılıklar mahallî nüfuzların, mahallî tahakkümlerin desteğini verir. 
Bu itibarla muvaeznesi yerinde,, barışık bir cemiyet uygun bir işletme rejimini şart koşar. 

Hulâsa bir millet için geniş, çeşitli ve zengin arazi üreme, büyüme ve gelişme imkânlarıdır. 
Bu imkânların gerçekleştirilmesi şartları ise yarayışlı bir mülkiyet rejimi, mülkiyet bünyesi 
ve işletme rejimidir. Bunlarla, kudretli Devlet zengin millet ve başarık uzlaşık, rahat bir cemiyet 
gerçek olabilir. •.» y j • r ' . . - , • - . • 

IV - Türkiye'nin bugünkü arazisi; genişliği, çeşitliliği ve yârayışlılığı bakımlarından bütün bir 
millet iktisadına, kalabalık bir cemiyete temel olabilecek bir varlıktır. 

Gerçekten vatanımız, genişlik bakımından milletimizin üremesine büyümesine yetecek büyüklükte
dir. Bilindiği üzere, bugünkü sınırlarımız içinde kalan arazi (767 119) kilometre karedir. Bu genişlik 
şimdiki nüfusumuza nispet edilirse, Türk milletinin mezkûr varlığının uzun zamanlar için yeterliği 
anlaşılır. 1940 yılı istatistiklerine göre bizim nüfusumuz (17 820 950) dir. Bunun bütün vatan 
genişliği nispetinde kilometre kare başına (23) kişi düştüğü anlaşılır. Bu nispet şimdiki iktisadi 
bünyenin değişmesi ve teknik şartlanıl iyileşme siyle mekânın nüfus barındırma takatinin arttığı 
malûmdur. Bu bakımdan da yurdlmuzun nüfus alm akabiliyeti çok büyüktür. Meselâ nüfusumuz 
50 milyonu bulduğunda kilometre kareye (65) kişi 75 milyona vardığında (97) kişi düşecektir. Kilo
metre kareye (97) kişi düşmesi, insanlığın bugünkü medeniyet seviyesinde bile çekilmez bir nüfus 
kesafeti değildir. Şu halde Türkiye gerek hal, gerek gelecek için arazi genişliği bakımından sevin
dirici bir durumdadır. ,.<'••• 

Bizim yurdumuz yapılış bakımından da çeşit çeşit araziyi içinde toplamış bulunmaktadır. Memleketi
miz toptan gözöıiüne getirilirse hemen hemen her çeşit arazinin bulunduğu anlaşılır. Türkiye dağları, 
yaylaları, yeniş veya dar vadileri, yamaçları, tepeleri ve bir çok ovaları ile sonsuz bir arazi çeşitliği 
gösterir: Arazi teşekküllerinin bu tenevvüü iktisaden kullanılabilir arazinin de çeşitliğini doğur
muştur/ Bundan ötürü ziraata yarayışlı arazi çeşitlerinden tarla arazisi, bağ arazisi bahçe arazisi, 
orman arazisi, çayır arazisi, mer'a arazisi gibi kültür arazisi çeşitlerine Türkiye'nin her yakasında 
rastlanır. Bunlardan başka da kurutulup kültür arazisi haline getirilecek bataklıklar ve ıslah edi
lecek daha başka arazi de memleketimizde vardır. Vakıa Anadolu'da çorak arazi çeşitlerine de rast
lanır.' Fakat bu çeşit arazi Türkiye genişliği içinde büyük bir yer tutmaz ve bizi yerindirmez. 

Tahminlere göre memleketimizde tarla, ve bahçe kültürlerine yarayışlı arazinin genişliği 
(15 929 095) hektar tutmaktadır. Bunun bütün memleket genişliğine nispeit % 24.3 tür. Memleke
timizin teknik seviyesinin yükselmesi ve Millet iktisadının gelişmesi ile bugün ziraata yaramaz 
saydığımız bazı arazi parçalarının da ziraata yarayışlı hale getirileceği» böylece ilerde kültür arazisi
nin biraz daha genişliyeceği düşünülmelidir. 

Halihazırda Türkiye'deki işlenen arazinin (13 465 000) hektarı tarla arazisi, (1 225 315) hektarı 
baf bahçe arazisidir, öteyandan bugün mer'a arazisi olarak kullanılan arazinin büyük bir kısmının 
ilerde teknik inkişafın, nüfus çoğalması ve iktisadın gelişmesiyle tarla veya diğer arazi çeşitlerine 
intikal edebileceğine işaret etmek gerektir. 
"'•' Bunlar bize yurdumuzun arazi çeşitliliği bakımından elverişli durumunu anlatır. Bu çeşitlilik zi-

ratımıza bir çok istihsal yönlerinde inkişaf ettirilmesi imkânlarını veriyor. 
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' - • - ' 
Memleketimizin orasında burasında rastlanan* verimsiz topraklara rağmen, umumiyetle bizim top

raklarımızın verim kudretleri üzerinde kötümser bir hüküm verilmemelidir. Bizde varolan kısır top
raklar da memleket genişliği içinde büyük bir yer tutmaz. Memleketin geniş parçalarında topraklar 
bizi sevindirecek bir verim kuvvetine maliktir. Bizim topraklarımız'emek ve teknikle mamurlaştıktan 
sonra verim takatları daha ziyade yükselecektir. .Budüşüncelerle topraklarımızın yarayışlüığı da bizim 
inkişafımızın ayrı imkânlarını saklıyor diyebiliriz. 

Buraya kadar arzedüenlerden anlaşılacağı üzere memleketimizin arazi genişliği, çeşitliliği, top
raklarının verim kabiliyeti zengin bir millet iktisadının ve bunun içinde de gümrah bir ziraatın, ka
labalık ve rahat bir cemiyetin varlığını mümkün kılmaktadır. Fakat itiraf etmek lâzımdır ki, bugün 
Türkiye'de ne cemiyet, ne de iktisat arazi varlığının vadettiği bir bünyede ve kuvvettedir. Bunun se
beplerini arazi varlığımızın eksiklerinden ziyade başka yerlerde aramak gerektir. 

V - Memleketimiz arazisinin genişlik, çeşitlilik ve yarayışlılık bakımlarından ifade ettikleri im
kânların henüz gerçekleştirilmemiş olmasının ve ziraatımızın özlediğimiz kıratta gelişememesinin 
başlıca sebeplerini önce bizdeki arazi mülkiyeti şartlarında ve bugünkü mülkiyet bünyesinin elveriş
sizliğinde görmek lâzımdır. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğunun arazi mülkiyeti rejiminde Dev
let mülkiyeti kişi mülkiyetine daha üstün bir vaziyette bulunuyordu. Sonradan împaratorllğun arazi 
mülkiyeti rejimi Devlet mülkiyetinden hususi mülkiyete doğru inkişaf etmiştir. Bu inkişaf tımar 
ve zeamet sisteminin çözülmesinden sonra hızlanmıştır. Bu yönde muhtelif zamanlarda yapılan kısmi 
reformların da tesiri olmlştur. Yalnız bu reformlar .temelli ve kaplayıcı bir surette yapılamadığın
dan imparatorluk devrinde katî surette hususi mülkiyetin lehine bir tasfiye yapılamamıştır. 

Cumhuriyet devrinde, Türkiye'de arazi mülkiyeti rejiminin, karakter itibariyle yeni bir safhaya 
girdiği malûmdur. Bu safha medeni kanunun kabul ve tatbik edilmesiyle başlar. Medeni kanunun 
getirdiği arazi mülkiyeti rejiminde hususi mülkiyet asıldır. 

Bugünkü Türk cemiyeti hususi mülkiyet prensipleri üzerine kurulmuştur. Şüphesiz arazi mül
kiyeti rejiminin temeli de hususi mülkiyet prensibidir. Bu, milletimizin zaruretlerine uyduğu gibi 
gelecek zamanlarda inkişafının şartlarını ve imkânlarını da vermektedir. Bu bakımdan, bugün memle
ketimizde bir arazi mülkiyeti rejimi meselesi yoktur. ,̂ ; 

Fakat bugün Türkiye'de var olan arazi mülkiyeti bünyesi, rejimimizin ruhuna, Milletimizin za
ruretlerine uymadığı* gibi, gelişmesini de hızlandıracak bir durumda değildir. 

Gerçekten» memleketimzide şimdi var olan arazi mülkiyeti bünyesinde bazı büyük arazi mülkleri
nin bulunduğu göze çarpar. 

Büyük arazi mülkleri başta Devlete, sonra bazı hükmî şahıslara, nihayet kişilere ait bulunmak
tadır. öteyandari geçimini toprağa bağlamış olan büyük bir kalabalık da topraksız veya geçinmeye 
yeter ölçüde topraktan mahrumdur. Büyük arazi mülkiyetini elinde, bulunduranların çoğu yaşayışla
rını toprağa bağlamadıkları halde, geçinmelerini toprağa bağlamış olanların hepsinin de elinde toprak 
bulunmamakta veya arazi mülkleri kâfi gelmemektedir. 

Ellerinde büyük arazi, mülkü bulunanların mühim bir kısmı hayatlarını ziraattan kazanmadıkları 
için topraklarını işletememetftedir. Bunlardan ziraatle uğraşanları da, mülkiyetlerinde bulunan ara
zinin hepsinden faydalanamamaktadır, öteyandan maişetlerini ziraatten çıkaran fakat arazi mülkü 
olmadığından veya yetmediğinden başkalarının topraklarını işleyenler, bu topraklara iyice sarılama-
maktadır. Halbuki Türkiye ziraatının hızla geliştirilmesi memleket topraklarının gerçekten benimse
nip imar edilmesine bağlanır. Bu sebepten topprağı işleyenlerin ona sahip olması, toprağa sahip olan
ların, topraklarını işlemesi prensibi üzerinden Türkiye yürümek zorundadır. 

Bundan başka, milletimizin üremesi, kendi arazi mülküne dayanan müstakil ailelerin çoğalmasını 
şart koşuyor. Bu da yetecek arazi mülkleri üzerinde yeni yeni aile varlıklarının çloğmasiyle kabildir. 

Nihayet, rejimimizin karakterlerinden biri de halkçılık prensiplerinden gelmektedir. Ziraat 
alanında halkçılık prensibi, Türkiye'nin arazi mülkiyeti bünyesinde köylü mülklerinin geniş te
meli teşkil etmesini gerektirir. 

İşte bu sebeplerden bugünkü varolan arazi mülkiyeti bünyemizin, milletimizin zaruretlerine, 
gelişme şartlarına ve rejimimizin ruhuna yaraşır bir şekilde değiştirilmesi lâzımdır. 
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VI - Memleket arazisinin sakladığı imkânların özlediğimiz derecede ğerçekleştirilmemesinih ve zi-
raatimizin hızla geliştirilmemesinin âmilleri arasında bizdeki arazi işletilmesi rejiminin elverişsizliği 
de bulunmaktadır. 

Gerçekten Türkiye'nin Osmanlı imparatorluğundan devraldığı ortakçılıkla arazi işletme şekli 
bugün de sürüp gitmektedir. Ortakçılıkla arazi işletme şekli kısmen tımar ve zeamet sistemlerinden 
azma bir sistemdir. Bunun yurdumuzda türlü tipleri vardır. Bu şekil işletmeye en ziyade büyük 
arazi mülklerinde rastlanmaktadır. Haddizatında ortakçılıkla işletme şekli iptidai bir işletme şek
lidir. Bu şekil işletmede arazi onu benimseyenler tarafından işletilmez, başkaları tarafından işle
nir. Diğer bir ifade ile arazi işleyenler, işledikleri araziye temellük etmezler. İşte ortakçılıkla 
işletme şeklinin bu mahiyeti arazinin cidden benimsenip imar edilmesine büyük bir engeldir. Hal
buki, arazinin hakkiyle işlenip mamur bir hale gelebilmesi için, ona onu işleyenlerin temellük et
meleri gerektir. Türkiye'de geniş toprakların bakımsız olmalarının, iyice istismar edilememeleri
nin sırlarından biri de işte bu ortakçılık sisteminde gizlidir. Memleketimizde ortakçılıkla işletme 
sistemi hukuki esaslara dayanmadığından bu işletme şeklinden doğan iktisadi ve içtimai münase
betler de teamüllere göre yürütülmektedir. Bu yüzden de sayısız ihtilâtlar meydana gelmekte
dir. Ortakçılıkla işletmenin halihazırdaki şekli hem mülk sahipleri, hem ortakçılar, hem de millet 
iktisadı menfaatleri bakımından zararlıdır. Bu sistem kendi içinde, Türkiye ziraatinin teknik, ik
tisadi ilerlemesini köstekleyen bütün engel kuvvetleri toplamaktadır. 

Türkiye çiftçiliğini kalkmdırabilmek için, .herşeyden önce yurt topraklarının işlenip mamurlaş-
tırılmasını gözetmek şarttır. Bunun için de gittikçe doğrudan doğruya arazi sahiplerinin arazi
lerini işletmesi prensiplerine yönelmek gerektir. Topraklarımıza emek, bilgi, zekâ ve sermaye an
cak bu prensip üzerinden yürüdüğümüz takdirde akacaktır. 

VII - Şüphesiz, arazinin rasyonel bir şekilde kıymetlendirilmesi ve sakladığı bütün imkânların-
gerçekleştirilmesi dâvasında ziraatımızda göze çarpan vakıalar sâdece bunlardan ibaret değildir. 
Bunlardan başka, memleketimizde arazi mülklerinin tapulaştınlması, arazi mülklerinin sınırlandı
rılması, arazi mülklerinin tescili işlerinin yeni baştan düzenlendirilmesi, arazinin teknik bakımdan 
ıslâhı yollarının açılması gibi her biri kendine göre ehemmiyetli diğer meseleler de vardır. Fa
kat hepsi birden zirai reformun küllünü teşkil eden bu meselelerin sıra ile çözülmeleri daha doğ
ru görülmüştür. Zaten bu dâvalardan birinin gerçekleştirilmesi, diğerlerinin başarılması şartla
rını ve imkânlarını doğuracaktır. Bundan ötürü; önce çiftçilere toprak dağıtılması ve müstakil çift
çi ocaklarının kurulması dâvası öz olarak ele alınmıştır. Bu maksatla da ilişik « çiftçiye toprak da
ğıtılması ve çiftçi ocakları kurulması hakkında kanun tasarısı » hazırlanmıştır. 

« Çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi ocakları kurulması hakkında kanun tasarısı » sekiz bölü
mü ihtiva etmektedir. 

VIII - Tasarmm birinci bölümünde « Umumîhükümler » toplanmıştır. Umumî hükümlerin ba
şına da, bu kanunun gözettiği hedefler konmuştur. Kanunun gözettiği hedeflerin hüküm halinde 
tedvini, bu kanunun ruhunu belirttiğinden tatbikatta aydınlatıcı tesiri olacağı düşüncesiyle doğru 
görülmüştür. Kanun topraksız olanlara veya toprağı yetmiyenlere yetecek ölçüde toprak verilme
sini amaçlıyor. Bununla geçimini çiftçiliğe bağkyanların veya bağlıyacakların toprak sahibi olma
larını, sonra da bu toprakları üezrinde işletme kurarak kökleşmelerini, yurdda müstakil çiftçi aile-
lerinin çoğalmasını gözetmektedir. Bunun yanında arazi mülklerinin mahdut ellerde toplanacak 
surette aşırı derecede büyümelerini veya yetersiz hadde küçülmemelerini de hedef olarak almıştır. 

Gene umumî hükümler arasında çiftçilik ve çiftçi tarifinde bulunmaktadır. Tasan çiftçiliğin ge. 
üşmesini ve çiftçilerin kalkınmasını gözettiğine göre, ihtiva ettiği hükümlerin yerlerini bulmaları 
iltibasları önlemeleri için buna lüzum, vardır. 

Umumî hükümler arasında arazinin ve çeşitlerinin tarifleri de bulunmaktadır. Bu tarifler tek
nik ve meslekî tâbirlerin hayatımızda gelişigüzel kullanılmasının, kanunun isabetle tatbikim güç
leştireceği düşünülerek yapılmıştır. 

Sonra umumî hükümler arasında mülk olarak arazi boylara ayrılmıştır. Bu madde ile memle
ketimizin arazi mülkiyeti bünyesinde dört boyda mülkiyet bulunabileceği esası konmaktadır. Bun-
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lardan küçük arazi mülkiyeti çiftçilik için aslî bir mülkiyet büyüklüğü değildir. Bu biçim mülk
ler maişetlerini başka mesleklerden kazananların edineceği mülklerdir. Bununla işçilerin, esnafın 
ve serbest sanat erbabının ve diğer mesleklerde çalışanların toprakla alâkası sağlanmak istenmiş
tir. Bundan başka büyük arazi mülklerinin de Devlet elinde bulunacağı tasrih edilmiştir. Böylece 
memleketimizde hususi ellerde büyük mülklerin iktisadi, içtimai eziciliği önlenmiş olacaktır. Bu
na karşılık da teknik ve iktisadi faydaları sağlanmış olacaktır. Buna göre memleketimizde köylü 
mülkleri asıl olacak, orta mülkler de mahdut kalacaktır. Bu biçim bir mülkiyet bünyesinin mil
letimizin üremesini, cemiyetin temelleşmesini ve yurt topraklarının daha ziyade mamurlaşmasmı 
emniyet altına alacaktır. 

Umumî hükümler bölümünde arazinin işlenmesi işi de aydınlatılmıştır. Çünkü işlenmeyen top
raklar kamulaştınlacaktır. Yurt topraklarının sürekli işlenmesini sağlamak için toprakların üç 
seneden fazla boş bırakılmaması prensibi konmuştur. 

IX - Tasarının ikinci bölümü «dağıtılacak arazi» yi belli eden hükümleri ihtiva etmektedir. Top
raksızlara ve toprağı yetmeyenlere dağıtılacak araziyi tedarik işinde ölçü birinci plânda işletme 
ölçüsü olmuştur.. Bundan sonra mülklerin genişliği gözönünde tutulmuştur. 

Bunlardan hareket edilerek Devlete ait kullanılmayan arazi, hususi idare, belediyelere ve köy
lere ait olupta kıymetlendiriİemeyen arazi dağıtılacak arazi arasına alınmıştır. Şahıslara ait arazi
de işletilmiyen ve orta .mülk büyüklüğünden yukarı kısımlardan da dağıtılacak arazi tedarikinde 
faydalanılması gözönünde tutulmuştur. Bununla yurt topraklarının onu işleyecek, mamurlaştıra-
cak ellere geçmesi, hususi arazi mülklerinin haddinden aşırı büyümemeleri sağlanmıştır. 

îkinci bölüm memlekette muhtelif mülkiyetlere ait arazinin tesbitini sağlayacak hükümleri de 
ihtiva etmektedir. 

Arazi sınırlarının, yüz ölçülerinin, mülk sahiplerinin belli edilmesi bugünkü durumumuzda en 
çok muhtaç olduğumuz bir iştir. Bu yapılmadan diğer toprak dâvalarını çözmeğe imkân yoktur. 
Nihayet bu bölüm güdülen hedeflere ulaşmak için arazinin bir elde toplanıp dağıtılması gerekli 
olduğundan bunu sağlayacak hükümleri de içine almıştır. 

X - Tasarının üçüncü bölümünde «arazi kamulaştırılması» nı düzenleyecek hükümler toplanmış
tır. Bu bölümde kamulaştırılacak arazinin tâyini,tesbiti, kamulaştırma şekilleri, kamulaştırma be
delleri ve ödenmesine ait hükümler bulunmaktadır. 

Bu kanundaki arazi kamulaştırılmasına ait hükümlerin ana dayanağı Anayasamızın 74 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasıdır. Kamulaştırma prensıpi de gene toprağın işlenmesi ve arazi mülkleri
nin büyüklüğü noktalarına dayanmaktadır. Kamulaştırma işlerinin-çok çabuk, bitirilmesi ge
rekli görüldüğünden buna ait hükümkr de konmuştur. 

XI - Tasarının dördüncü bölmünde «arazi verilecekler» in tâyin ve tesbitiyle sıraya konmasını 
sağlayacak hükümler bulunmaktadır. 

Bu* bölümdeki hükümlerin gözettiği başlıca hedef arazinin gerçekten onu benimseyecekle
rin, mamurlaştıracakların eline geçmesidir. Bunun yanında memleket nüfusunun üremesini şevk-
lendirmek maksadı da güdülmüştür. Onun içindir ki, bulunduğu yerde ötedenberi çiftçiliği zanaat 
edinen topraksızların ve toprağı yetmiyenlerin önce ele alınması doğru görülmüştür. Bunun arka
sından gerçekten çiftçiliği yapabilecek ve ona mal olacak kişiler düşünülmüştür. Bu bölümdeki hü
kümler dağıtılan arazinin lâyık olanlar ve araziyi hemen kullanabilecekler eline geçmesini sağlama
ya çevrilmiştir. 

• XI I - Tasarının beşinci bölümü «Arazi dağıtılması» hükümlerini ihtiva eder. Bu bölüme arazi 
istenmesine, verilecek arazi miktar ve çeşitlerine, arazi bedellerine, bedellerin ödenmesine ait işleri 
düzenleyen prensipler konmuştur. 

Araziıisteyenlerin isteklerinin yerinde olup olmadığı ve muhtaç olduğu arazi miktar ve çeşitlerini 
tesbit ehemmiyetlidir. Verilecek arazi miktar ve çeşitleri kesin olarak tâyin edilmemiştir. Çünkü bu, 
işletme çeşitlerine, istihsâl yönlerine, iklim ve toprak şartlarına göre değişecek bir şeydir. Yalnız veri
lecek arazi genişliği için bir had konmuştur. Bu da «Çiftçi ocağr» haddidir. Bununla memleketin 
mülkiyet bünyesinde köylü mülklerinin geniş bir temel teşkil etmesi gözetildiğindendir. Her böl-
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gede, iklim, toprak, teknik ve iktisat şartlarına göre işletme çeşitleri ve istihsal yönleırine uygun 
olarak verilecek arazinin tesbit ve ilânı Ziraat Bakanlığına bırakılmıştır. 

Kamulaştırma bedellerini ve masrafları karşılamak için bedel mukabili toprak verilmesi uygun 
görülmüştür. Bu kanunun amaçladığı toprak dağıtmıı memleket ölçüsünde çok sayıda vatandaşı 
ilgilendiren bir iş olması dolayısiyle bedelsiz toprak verme yoluna gidilememiştir. Ancak bedellerin 
uzun zaman içinde taksitlerle ödenmesi yolu tutulmuştur. 

XI I I - Tasarmm altıncı bölümünde «Kuriuluş ve donatım» işlerinin prensiplerini veren hükümler 
vardır. 

Bu bölümdeki hükümlerin gözettiği amaç çiftçiyi verilen toprakları işleyecek hale getirmek, da
ğıtılan arazi üzerinde işletmeler kurulmasını sağlamaktır. Çünkü topraksızlara ve toprağı yetme
yenlere yalnız toprak verilmekle kalınırsa, onlarm bu toprakları işleyememek tehlikesi vardır. Bu 
halde de verilen toprakların ellerinden çıkması bir netice hafinde belirir. 

Bundan ötürü toprak verilenlerin arazileri üzerinde gerekli yapıları, onarmayı meydana getir
meleri ve işletme vasıtaları edinmeleri kolaylaştınlmaya çalışılmıştır. 

XIV - Tasarının yedinci bölümü «Çiftçi ocakları» na ait hükümleri muhtevidir. Bu bölümde 
çiftçi ocağının mahiyetine, bünyesine, kuruluşuna, işletilişine ve intikaline ait huslsları düzenleyen 
hüküm|er vardır. 

Çift ocağı memleketimiz için yeni bir tesistir. Bununla mülkünde köklü,. emeği ve mülkü ile ra
hat geçinebilen müstakil çiftçi ailelerinin yaratılması, çoğaltılması hedefine ulaşmak gözetilmektedir. 
Çiftçi ocağının bölünmezliği ile de, ziraatta müstakil ailelerin, iktisadi bir varlık olarak sürüp gitmesi 
sağlanmak istenmiştir. Bunun için de çiftçi ocağının ancak toptan intikal etmesi prensibinin kon
ması yoluna gidilmiştir. Çünkü çiftçi ocağının şuveya bu yoldan parçalanabilmesine imkân vermek, 
memlekette kökleştirilmek istenen topraksız veya toprağı yetmeyen çiftçi ailelerinin bir müddet sonra 
yeniden meydana gelmesini kabul etmek demek olurdu. Bu itibarla çiftçi ocaklarının parçalanma
masını temin mevzuu esasen Medeni Kanunumuzun 597 ve müteakip maddelerinin zirai malların bir 
elde toplanması prensibini koymuş olduğu da gözönünde tutularak bu tasarının güttüğü amaçların 
önem ve genişliği içinde mütalâa edilmiş ve gerekli hükümler konmuştur. 

XV - Tasarının sekizinci bölümünde türlü hükümler toplanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi 
bu hükümler çeşitlidir. ., '' 

Bu hükümlerden bir kısmı, bu kanunun yayınlanmasından itibaren Ziraat Bakanlığının izni olmadan 
işgal, ihya, açma gibi yollarla arazi edinilemiyeceğine ve kültür arazisi kamulaştırma ve dağıtma iş
lerinin yalnız Ziraat Bakanlığınca yapılabileceğine, dair toprak işlerinde zapturaptı sağlayacak hü-
KÜmlerdir. Bu hükümler olmadan toprak işlerinin istenilen sürat ve selametle yürütülemij'-eceği dü
şünülmüştür. 

Bir madde ile de dağıtılacak toprak ve demirbaşların yerini, çeşidini ve sayısını belli etmede Zi
raat Bakanlığına takdir hakkı verilmektedir. Tasarının diğer bölümlerde toprak verileceklerin ya
şadıkları iklim ve yaşayış tarzlarının nazara alınacağı hükmü konulmuş olduğuna göre bu çerçeve 
içinde Ziraat Bakanlığına takdir hakkı vermekte işin sürat ve isabetle yürütülmesi bakımından an
cak fayda umulmuştur. 

Memleket ölçüsünde toprağın kamulaştırılması ve dağıtılması işlerinin ve bununla ilgili diğer iş
lerin önem ve genişliği yalnız bu işlerle uğraşmak üzere bir toprak işleri dairesinin kurulmasına lüzum 
gösterecek durumda görülmüş ve böyle bir dairenin kurulmasını sağlayacak hüküm de bu bölüme 
konmuştur. 

Bu tasan hükümlerine göre yapılacak müracaat ve işlemlerin vergi ve resimlerden muafiyeti de 
mevzuun amacı bakımından lüzumlu görülmüş bunun için bir madde eklenmiştir. 

Bu kanun ana kanun olduğundan bu kanunun içine girmiş olan hükümlere aykırı bulunan diğer 
kanunlardaki hükümlerin kaldırılması tabiî görülmekle bunu sağjayacak bir madde bu bölüme kon
muştur. 

Yukarıdaki düşüncelerle hazırlanan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 97 ) 



Adalet, Anayasa, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Tarım ve Ticaret Komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulmuş Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. . . . -
Geçici Komisyon ' ' . ' " " " ' " • " " ' ı '• '< • 3. V. 1945 
Esas No. İ/386 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunun 17.1.1945 tarihli tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Topraksız köylüye toprak dağı
tılmasına ve çiftçi ocakları kurulmasına dair 
kanun tasarısını incelemek üzere Adalet, Bütçe, 
Ekonomi, ^Tarım, Maliye, Ticaret, Anayasa ve 
İçişleri Komisyonlarından dörder âza seçilmek 
suretiyle bir Geçici Komisyon teşkili ve bu 
Komisyonun Meclisin kış tadili esnasında da 
çalışması hakkındaki Başbakan Şükrü Saraç
oğlu'nun teklifi Kamutayın 19 .1.1945 tarihli 
toplantısında kabul olunmuş ve bu karar gere
ğince kurulan Komisyonumuz üç aya yakın bir 
zaman çalışarak 45 toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıların hepsinde Tarım Bakanı, 
bazı toplantılarda Adalet ve Maliye Bakanları, 
son iki toplantıda da Başbakan hazır bulunmuş
lardır. 

ödevinin büyük önemim gereği gibi kavrı-
yan Komisyonumuz, tasarının iki defa müza
kere edilmesini ve müzakerelerde zabıt tutul
masını kararlaştırmakla beraber tasarının pek 
çok maddelerini bir de su komisyon da ayrıca 
derin incelemelere tâbi tutmuştur. Bundan baş
ka ikinci müzakerenin sonlarına doğru Başba
kanın teklifi üzerine bazı maddeler tekrar in
celenmiş ve bunlar üzerinde değişiklikler yapıl
mıştır. 

Toprak dağıtanı 

Hükümet gerekçesinin özü : 

Hükümet tasarısı, gerekçesinde gösterildiği 
üzere şu mucip sebeplere dayanmaktadır: 

Bir milletin üreme, büyüme, kuvvetlenme 
imkânları herşeyden önce o milletin vatan ola
rak benimsediği arazinin genişliği, çeşitliliği 
ve yararlığı ile ölçülür. Fakat geniş, çeşitli 
ve verimli toprak varlığına sahip olmak mil
let olarak gelişmenin ancak imkânlarını verir. 

Bu gelişmenin hızı, mahiyeti ve şiddeti toprak 
mülkiyeti rejiminin elverişli olup olmamasına 
bağlıdır. Çünkü millet iktisadiyatının geniş bir 
parçasını teşkil eden ziraat ekonomisi arazi 
mülkiyet rejiminin tesiri altındadır. Bu iti
barla arazi mülkiyet rejimi millet hayatını top
tan tesiri altında bulundlğundan bu reji
me verilecek yön ve mahiyet ile Millet iktisadi 
şekillendirilebilir. 

Yine Hükümet gerekçesine göre yalnız mü
nasip mülkiyet rejiminin kurulmasiyle herşey 
bitmiş olmaz; bir de münasip işletme rejimi 
kurmak zaruridir. Bunlar bir birine sıkı sıkı
ya bağlıdır. Toprağm doğrudan doğruya sahi
bi tarafından işletilmesini esas alan bir rejim
de ziraat tekniği daha çabuk gelişir; ortakçılık 
ve icar sistemlerinin tesirleri ise menfidir. Hele 
bir memlekette bu üç sistem karmakarışık ve 
hukuki temellere dayanmaksızın hüküm sürü
yorsa ziraatm teknik bakımdan ilerlemesi büs
bütün zorlaşır. 

Hükümet gerekçesinde" toprak mülkiyet ve 
işletme rejimleri hakkında bu genel mütalaa
ların böylece tesbitinden sonra Türkiye top
rakları genişlik, çeşitlilik ve verim bakımından 
zengin bir millet iktisadının ve bunun içinde 
gümrah bir ziraatın ve kalabalık ve rahat bir 
cemiyetin varlığını mümkün kılacak kabiliyet
tedir; Fakat itiraf etmek lâzımdır ki, bugün 
Türkiye'de ne cemiyet ne de iktisat arazi var
lığımızın vadettiği bir bünye ve kuvvette de
ğildir, denilmekte; ve bunun sebeplerini arazi 
varlığımızın eksikliklerinden ziyade bizdeki 
arazi mülkiyeti ve işletme rejimlerimizin elve
rişsizliğinde görmek lâzımdır, neticesine va
rılmaktadır. 

Hükümet gerekçesi karşısında komisyonun ge
nel göüriişü: 

Görülüyor ki Hükümet gerekçesinde toprak 
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mülkiyet ve işletme rejimlerimizin elverişsizliği, 
zirai ve iktisadi bakımdan özlediğimiz bünye ve 
kuvvette olmayışımızın başlıca sebepleri olarak 
gösterilmekte, kalkınmamızın ana şartı olarak da 
bittabi bu elverişsizliğin giderilmesi ileri sürül
mektedir. Komisyonumuz gerekçedeki bu temel 
görüş üzerinde uzun uzadıya durmuştur. 

Gerçekten zirai kalkınmamız bakımından bu
günkü toprak mülkiyet rejiminin ıslahına ve iş* 
letme usullerinin nizamlanmasma ihtiyaç bulun
duğu açıktir. Böyle olmakla beraber toprak mül
kiyeti ve işletmesi rejiminde yapılacak ıslahlarla 
zirai kalkınmamızın, önemli de olsa, ancak bir 
iki proplemini çözmüş olacağımızı ve uzun asır
ların ihmalinin önümüze yığdığı büyük zorluk
ların yine yenilenmemiş kalacağını da kabul et
mek zaruretindeyiz. 

Birçpk memleketlerde tatbik edilmiş bulunan 
ve bilhassa Birinci Cihan harbinden sonra yeni 
bir hız ve mahiyet alan toprak reformları,, tatbik 
eden memleketlerin siyasi kuruluş ve temayülle
rine o memleketin içtimai adalet telâkkisinin ve 
iktisadi ve zirai düzen ve bünyesinin isteklerine 
muvazi olarak yürütülmüş ve bu tatbikat, mülki
yet müsavatsızlıklarını kaldırmak, istihsali arttır
mak, toprak sahipleri sayısını çoğaltmak, toprağı 
yabancı milletten olanların ellerinden almak, bil
hassa önceleri servaji ve feodaliteyi tasfiye et
mek gibi türlü maksatların tesiri altında bir mem-
lektten diğerine oldukça önemli farklar arzet-
mekte bulunmuştur. 

Memleketimizde toprak mülkiyeti durumu: 
Türkiye'de yapılacak toprak ıslahatı, bir ta

raftan başka memleketlerdeki bütün tatbikat ve 
tecrübeler diğer taraftan memleketimizin realite
leri gözönünde bulundurularak yapılmak gerektir. 

Târrm Bakanlığınca 35 vilâyette yapılan 
etüdler neticesinde bulunan rakamların ayni 
nispetler dairesinde diğer vilâyetlere de teşmili 
suretiyle varılan sonuçlara göre Türkiye 'de 
128 690 hiç toprağı olmıyan ve 872 830 az top
raklı aile mevcuttur. Bir çiftçi ailesinin az top
raklı sayılması hususunda kullanılan ölçünün 
bölgelere, toprağın verimine ve nevine ve o çift
çi ailesinin elindeki çift sayısına ve işletme im
kân ve vasıtalarına göre değişmesi tabiidir. 

Orta ve büyük arazi mülkleri: 
Topraksız veya az topraklı çiftçilerin mevcu

diyeti ve sayısı Devletin ve kişilerin ellerinde
ki büyük ve orta mülkiyetin miktarı ve geniş
liği ile ilgili sayılabilir. Bu itibarla bir de Tür
kiye'nin bugünkü toprak mülkiyetinin dağılımı
nı süratle gözden geçirmek yerinde olur. 1940 
yılından önceye ait rakamlardan anlaşıldığına 
göre memleketimizde beş Ibin dönümden aşırı 
büyük toprak mülklerinin sayısı 418 ve bunla
rın kapladıkları saha 6 400 000 dönüm olup her 
büyük mülke ortalama 15 bin dönüm; genişlik
leri 500 - 5 000 arasında bulunan orta toprak 
mülkleri sayısı 5 764 ve kapladıkları saha 
17 200 000 dönüm olup her orta mülke ortala
ma üç bin dönüm ve beş yüz dönümden aşağı olan 
küçük mülklerin sayısı ise 2 493 000 dönüm ve 
her küçük mülke düşen ortalama 60 dönümdür. 

Bu tablo Türkiye 'nin bugün dahi diğer mem
leketlerin reform yapmadan evvelki durumla
rından çok müsait bir durumda bulunduğunu 
gösterir. Meselâ reform ,arifesinde Romanya'da 
dört bin kişinin 40 milyon dönümden fazla ara
ziye sahip bulunmalarına karşı bir milyondan 
fazla çiftçinin sahip oldukları toprak yekûnu 
30 milyon dönümü bulmakta idi. O zamanlar 
Romanya'da gayet geniş işletmelerin mevcut 
bulunduğunu ve bir zirai tröstün iki milyon 670 
bin dönümlük bir dev işletme kurmuş bulun
duğunu da görmekteyiz. 

Biraz yukarıki izaha göre Türkiye'de beş 
yüz dönümden yukarı olan orta ve büyük mülk
lerin kapladıkları saha 23 milyon dönüm radde
sinde bulunuyor. Bu rakamlar 1940 yılından 
evvele ait olduğu için büyük ve orta arazi çe
şitli âmillerin tesiri altında ötedenberi dağılmak 
istikametinde olduğundan orta ve büyük arazi ye
kûnunun hâlâ bu miktarın da aşağısında bulun
duğu kabul olunabilir. Diğer taraftan Devlet top
raklarının yüz ölçüsü, varidat kayıtlarına göre, 
gerek tasarıdaki, gerekse Komisyonumuzca kabul 
olunan hükümlere göre büyük arazinin tama
mına yakın bir miktarı, orta arazinin de önemli 
bir kısmı kamulaştırılıp dağıtılabilecektir. Bu 
suretle, kabul edilmekte olan hükümlere göre 
orta ve büyük araziden 10 - 15 milyon dönüm 
dağıtılabileceği tahmin olunabilir. O takdirde 
bu topraklar da küçük arazi katagorisine gire
cek ve bu katagori ortalaması 60 dönümden tak
riben 65 dönüme yükselecek demektir. Hususiy
le hiç toprağı olmıyan çiftçiler ile ziraat amele
sine ve çiftçilik yapmak isteyecek köylülere ve 
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saireye verilmesi gerekecek topraklar bu hesa
bın dışında kaldığına göre büyük ve orta ara
zi tamamen kamulaştırılıp dağıtılsa dahi önemli 
bir netice elde edilmiş olmıyacaktır. Halbuki 
kişilere ait orta arazi mülklerinin belli hadlerde 
ve kayıtsız'şartsız dağıtılması da mümkün ola-
mıyacaktır. Nitekim sahipleri tarafından işleti
len bilhassa iki bin dönümden küçük orta ara
ziye gerek Hükümet tasarısında, gerekse Komis
yonca kabul edilen hükümlerle bazı kayıt ve 
şartlar altında baka hakkı verilmiş bulunuyor. 

Orta işletme: 

Gerçekten asıl pazar için istihsal yapan, zi
raat tekniğine daha çabuk uyma kabiliyetnde olan, 
teknik vasıtaları 'elde etmekte, kullanmakta ve 
kredi bulmakta daha müsait durumda bulunan or
ta işletmelerin kuvvetlenmesini ve çoğalmasını iş
etmek toprak ıslahatında ekonomik mülâhazalara 
gereği gibi yer vermek durumunda olduğumuz 
için, isabetli bir görüş sayılmak icabeder. Çünkü 
sermaye her türlü teçhizat ve teknik zirai istihsal
de düne nispetle çok daha önemli rol oynamakta-
dır.Bir çift hayvanla daha ziyade zâti istihsal ya
pan küçük işletme esasına göre bütün yurt top
raklarını küçük, hattâ çok küçük parçalara bölmek 
topraklarımızın susamış bulunduğu sermaye ve 
tekniğin ziraat alanına gereği gibi yönelmesini 
geciktirebilir ve tarım üretim alanını her kudret 
ve kabiliyetteki ehliyetin ulaşabileceği saha ol
maktan çıkarır. 

Kamula§ünlacak toprak bulunmıyan bölgeler: 

Topraklandırma dâvasında memleketimizde 
karşılaşılan bir hususiyete ve önemli bir güçlüğe 
de burada işaret etmek yerinde olur. Karadeni-
zin belli vilâyetlerinde nüfusa nispetle işlenebi
lecek toprak miktarı çok az ve kamulaştırılabile-
cek orta ve büyük arazi hemen hiç yok gibidir. 
Onun için sözü geçen vilâyetlerimizde elimizdeki 
kanunla topraklandırma konusunda yapılacak 
esaslı bir iş yok demektir. Esefle kaydelelim ki, 
bu durum yalnız belli karadeniz vilâyetlerine de 
münhasır değildir. Nüfusun çoğalıp toprak dar
lığının duyulmasının ve bu yüzden toprağın 
kıymet kazanmasının büyük mülklerin parçalan-
masmdaki tesiri neticesi olarak asıl ihtiyaç olan 
yerlerde dağıtılacak orta arazi bulmakta zorluk 
çekilecektir. 

Memleketimizde nüfusu çok ve dağıtılabile
cek arazisi olmıyan kazalarımız pek çoktur. Or
ta Anadolu'da yapılan ve Ziraat Bakanlığınca 
yayınlanmış bir etüde göre iki yüz dönümle bin 
dönüm arasındaki mülklerin yüz ölçüsü bazı ka
zalarda mevcut bütün toprak mülkleri yüz ölçü
sünün % 6.9 unu 1000 dönümden yukarı mülkler 
ise °/o 01 ni teşkil etmektedir. Bu hesaba göre 
iki yüz dönümden yukarı mülklerin yüz ölçüsü 
genel toplamın % 7 si demektir. Develi, Balâ, 
Kütahya merkez, Çubuk kazalarında yapılan in
celemelere göre iki yüz dönümden az topraklı 
çiftçi nispeti yüzde 94.1 ve iki yüz dönümden 
fazla topraklı çiftçi nispeti de % 5."9 dur. Bina
enaleyh kamulaştırma ve arazi dağıtma tedbirle
rinin bu gibi bölgelerde büyük tesirleri görûlmi-
yecektir. 

îç iskân: ' 

Buna mukabil nüfusu az olan vilâyetlerimiz
de çok mümbit toprakların boş yatmakta oldu
ğu, topraksız çiftçi olduğu gibi çiftçiye ve insa
na muhtaç geniş toprakların mevcudiyeti de bir 
hakikattir. 

Bu vaziyet topraklandırma dâvasında daha 
esaslı tedbirler alınmasının gerektiğini göster
mektedir. Bu durum karşısında ilk akla gelen 
bir iç iskân politikasıdır. Şüphe yok ki böyle 
bir politikanın tatbikmda büyük mali külfetler 
yanında bir de, yerleştirdikleri yerlerden bu 
maksatla naklolunacak halkımızın şiddetli mu
kavemetine mâruz kalmak gibi yenilmesi güç 
zorluklar da vardır; fakat durum odur ki toprağı 
çok dar bölgelerde darlık içinde bunalan yurt
taş kütlelerinin dertlerine çare bulmak için bü
tün bu zorlukları göze almak zaruridir. Çünkü 
bu gibi yerlerdeki yurttaşlarımız bulundukları 
yerlerde ortakçılık veya ziraat ameleliğiyle ol
sun geçim ve iş alanı bulamamakta ve pek ço
ğu nafakalarını uzak yerlerde aramaktadırlar. 

İşlenen ve işlenmiyen topraklar nispeti: 

Toprak darlığının asıl mühim sebebi işlenmi
yen toprakların çok önemli bir yekûna varması-
dır.' Türkiye'nin yüz ölçüsüne nispetle işlenen 
toprakları çok azdır. Bu hal ile Türkiye, teknik 
tâbiri ile âdeta «vaha ziraati» memleketi manza
rasını arzetmektedir. Türkiye'nin yüz Ölçüsü ile 
işlenen topraklan arasındaki nispet Balkan mem« 
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leketlerindekinden de çok düşüktür. Bu nis
petler Yugoslavya'da yüzde 30.3, Bulgaristan'da 
yüzde 35, Romanya'da yüzde 46 olmasma karşı 
Türkiye'de yüzde 10.4 dür. Macaristandaki nis

pet ise yüzde 62 dir. Türkiye topraklarının genei 
olarak durumu şu manzarayı göstermektedir: 

Hektar 

13 465 000 İşlenmekte olan tarla arazisi 
1 107 500 Boş duran tarla arazisi 
1 225 315 Bağ, bahçe arazisi 

39 120 062 Çayır ve mera arazisi 
10 563 400 Ormanlar 
12 231 023 Ziraate elverişsiz arazi 

77 712 300 Yekûn 
Bu rakamların incelenmesinde 77 712 300 

hektar yüz ölçüsü içinde işlenen toprakların, bağ 
ve bahçe arazisi ve nadaslar dâhil, 14 buçuk 
mliyon hektar civarında bulunan ve çayır ve 
mera arazisinin ise kırk milyon hektar gibi mem
leket yüzölçüsünün yarısını aşan önemli bir 
nispette oluşudur. Türkiye'de kültüre alınabile
cek çok geniş topraklar bulunduğu açık bir haki
kattir. Tereddütsüz kabul etmek icap eder ki 
mera ve çayır arazisi adı altında boş yatmakta 
olan bu toprakların önemli kısmı, hayvancılığı
mıza zarar vermeden ve hemen hiç bir ıslah külfet 
ve mesrafma ihtiyaç hâsıl olmadan ekim ve di
kime açılabilir. Bu suretle ekilen sahayı belki 
bir misli kolayca genişletmek mümkün sayılabi
lir. Bu bir taraftan çok sevindirici bir hakikattir, 
ve nispeten az masrafla ziraata elverişli hale ge
tirilebilecek geniş topraklarımız bulunduğunu 
gösterir. Bütün bunlar hakkında esaslı tetkikler 
ve istatistik rakamları mevcut değilse de müşa
hedeler bu kanaatları teyit etmektedir. Devletin 
kombinalarla yapmakta olduğu ziraatta milyon
larca dönüm münbit topraklan kolaylıkla bula
bilmesi ve ilerisi için de çok geniş sahaların 
kombinalarla ziraata açılmasının derpiş edil
mekte bulunması bu müşahedelerin inandırıcı 
delilllerindendir. 

Sulama işleri: 

Diğer taraftan bilhassa topraksızlıktan sıkıntı 
çekilen bölgelerde sulama işlerinin başlaması ve 
hızlandırılmasının ferahlatıcı tesirler yapacağı 
aşikârdır. Bataklıkların kurutulması, yarı batak

lık halinde olan toprakların ıslahı ve nihayet 
tabiatı itibariyle su olmadan ziraate elverişli ol
mayan arazi parçalarının ziraata elverişli hale 
getirilmeleri, toprak darlığına kolay çareler bu
lunamayan bölgelerde geniş imkânlar yaratabilir. 
Dar topraklı bölgeler durumlarının su siyasetin
de, bilhassa küçük sulama ve kurutma işlerinde» 
bu bakımdan gözönünde tutulması gerektir. 
Çünkü su işleri ziraatin emrine yeni topraklar 
verebileceği gibi esasen işlenmekte olan toprak
lan daha verimli yapmak ve daha entansif bir iş
letmeye götürmek bakımından da âdeta yurt top
raklarının bir nevi genişlemesi ferahlığını yara
tabilir. 

II 

Zirai kalkmma 

Tarım Bakanı Komisyonumuza verdiği ta
mamlayıcı izahatta geniş mânasiyle zirai kalkınma 
dâvası üzerine de durmuştur. Halbuki çiftçi 
ocakları kurulmasına dair hükümler de kaldırıl
dıktan sonra eldeki tasarının muhtevası büyük 
ve orta arazinin konulan hadler ve şartlar içinde 
dağıtılmasına ve bu dağıtılacak toprakların belli 
bir müddet için bölünmemesi ve satılamamasma 
dair hükümlerle kanunun tatbikına ait malî hü
kümlerden ibaret kalmaktadır. Zirai kalkınma 
dâvasında sâdece toprak dağıtmakla çok şey ya
pılmış olmaz. Bu mevzuda, bilhassa memleke
timiz için, önde gelen diğer ihtiyaçlar bulundu
ğu açıktır. Çiftçimizin her türlü donatımı ve zi
râi kredi dâvası bunların başında gelenlerdendir. 

Donatım kredi : 

Zira donatım durumumuz çok zayıftır. Türki
ye'de iki milyon çift öküz mevcut olduğuna göre 
işletme başına bir çift öküz dahi isabet etmemek
tedir. İki üç ve daha ziyade çift sahibi çiftçi
ler bulunduğu da hesaba katılınca bir çift öküze 
sahip olmıyan işletmelerin sayısının epey önemli 
olduğunu kabul etmek gerektir. Memleketimiz
de 432 071 pulluğa karşı iki milyon kara sapan 
bulunduğu ve karasapanın insanın tanıdığı en 
iptidai âlet olduğu düşünülünce donatım bakı
mından ne halde bulunduğumuzu ölçmek kolay
laşır. Harman işleri de en iptidai aletlerle ya
pılmaktadır. Köylünün elindeki kağnı ise dün-
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yanın en iptidai nakil vasıtasıdır. 
Diğer ziraat aletlerine gelince : 
6 099 Milzer 

10 927 Orak makinesi > 
682 . Biçer bağlar 
552 Harman makinesi 

7 240 Tmaz makinesi 
139 463 Tırmık 

2 744 Kültivatör ve benzerleri 
Görülüyor ki, Türkiye'de kara sapan ve 

pulluktan maada toprağı işleyecek alet olarak 
139 000 tırmık ile 2 744 kültüvatörden başka 
alet yoktur. Tırmık da aşağı yukarı yirmi iş
letmeye bir aded düşüyor demektir. Biraz yu-
karıki cetvelde görülen diğer aletlere gelin
ce, bunların bir kısmı Kombinalara ait olmak 
üzere Devlet malıdır, diğer kısmı da hemen 
Eskişehir, Adana gibi çiftçiliği nispeten ileri üç 
dört vilâyetlerimizde toplanmış bulunmaktadır. 
Donatım bakımından bu yoksul durumumuz zi
rai ve iktisadi takatsizliğimizin sebebi olduğu 
kadar Türk köylüsünü ve çiftçisini yoksul bırakan 
bütün âmillerin de bir neticesidir. Bu vazi
yet gözönüne alınarak son yıllarda donatım 
işi Hükümetçe önemle ele alınmış ve bir zirai 
donatım kurumu teşkil edilmiş bulunmaktadır. 
Türkiye'de zirai kredinin kifayetsizliğini ve 
maksada yönelmemiş bulunduğunu, zirai dona
tım durumumuzun şu arzettiği tamamen elveriş
siz manzara zaviyesinden de müşahede ve tesbit 
mümkündür. Tasarıdaki malî hükümlerin mü
zakeresi münasebetiyle Komisyona verilen iza
hata göre kredi ve finensman mevzularının Hü
kümetçe esaslı olarak ele alınmak kararında 
bulunduğu memnunlukla öğrenilmiştir. 

Fiyat meseleleri ve pazar : 
Bunlarm belki hepsinden de mühimi fiyat 

meselesidir. Çiftçi mahsulünü ihtiyacı olan mad
delere nazaran daima ucuza satmaktadır. Ta
biîdir ki, son harp senelerinin hususi bir durum 
arzettiğini kabul etmek lâzımdır. Fiyat maka
sının daima aleyhine işlemiş olması Türk çiftçi
sinin yoksulluk ve takatsizliğinin başta gelen 
sebeplerindendir. Türkiye'de çiftçinin, yaptığı 
istihsalin % 80 kadarının kendisi tarafından is
tihlâk edildiğini ve ancak % 20 etrafında bir 
miktarm da pazar için yapılabildiği düşünülürse 
zirai istihsalimizin takatsizliği bir kere daha 
belirmiş olur. 

1 8 -
ZŞ Bu hal memleketin büyük parçalarında ne-
% nüz zirai iktisat devrinde bulunmamızın bir ne

ticesi olduğundan pazar için geniş ölçüde istih
sal devrine geçmemiz ve bu yönde ekonomik ve 
zirai bütün çarelere başvurmamız zaruretinin de 
bir işaretidir. Bu takatsiz zirai bünye üzerine 
kurulacak sanayi iyi kalitede, bol ve elverişli 
fiyatla hammadde bulmakta zorluk çekecek bu 
sebepten dış pazara karşı ağır himayelere muh
taç olacak mamullerinin sürümü de büyük küt
lenin zayıf iştira kuvvetinin tesirleri altında 
mahdut kalacaktır. Başlıca zirai istihsal alanla
rında Türkiye'yi dünyadan ayrı tasavvur et
mek mümkün olmadığından ve Türkiye ziraati de 
dünya istihsal şartlarının ve fiyatlarının külli 
tesiri altında bulunacağından memleket ekono
misinin dayanağı olan ziraat bünyemizde yapı
lacak bütün ameliyelerde bol, ucuz ve kaliteli is
tihsal hedefinin ve bu gayeyi sağlayacak ekono-

' mik mülâhazaların ve Türk çiftçisinin kalkınma
sında istihsal, pazar ve mahreç meseleleriyle ba
şarılı bir fiyat politikasının ön plânda tutulma
sı gerekir. 

Maliyetler: 

Bu mülâhazalarla birlik olarak Türkiye zi-
raatinde maliyet meselesine ve maliyetlerimiz 
üzerinde menfi tesir yapan diğer âmirlerden bir 
ikisine biran dokunmak uygun olur. Bu konu
da vergi sistemimizin zirai bünye üzerindeki 
tesirleri kaydedilmeden geçilemez. Bir memleke
tin zirai ve ekonomik gelişmesinde söz götürmez 
önemde olan ulaştırmanın bizdeki pahalılığı ve 
güçlükleri de çiftçi gelirinin mühim bir kısmı
nı yemekte ve maliyetleri yükselmekte olduğu 
da açıktır. Bizde zirai istihsal alanında çalı
şan büyük kütlenin yaşama standardı çok dü
şük olmasına rağmen maliyetlerimizin dünya 
piyasasına nazaran daima yüksek olması müs
tahsilin geçici ve kazanç payını daraltmakta di
ğer taraftan istihsalimizi hudutlamak ve gelişe-
miyen iç pazara inhisar ettirmek tehdidini gös
termektedir. 

Tabiat güçlükleri ile savaş: 

Bu iktisadi ve malî faktörler yanında Türk 
ziraatinin diğer bir çok memleketlerden farklı 
olarak tabiat güçlükleriyle büyük ölçüde sa
vaş zorumla bulunduğunu da hesaba katmak 



lâzımdır. Tabiat kuvvetlerini yenmek ve on
lardan faydalanmak yönündeki bu savaşın he
nüz başlangıcındayız. Kurak iklimlere uygun 
tohum çeşitlerini ve ziraat metodlarını bulup 
yaymak, tabiat şartlarımıza uygun tekniği ya
ratmak ve ayrıca kuraklıklar ve su taşkınları 
gibi âfetlerle mücadele etmek için esaslı teşki
lât kurmak ve tedbirler düşünmek gerekir. Bu 
saydıklarımız ve bilhassa su işleri Hükümet ta
rafından önemle ele alınmış bulunuyor. Su der
di bir taraftan kuraklık diğer taraftan taşkın
lar, seller ve sıtmalık birikintiler halinde Türk 
çiftçisinin asırlardanberi belini büken bir âfet
tir. Bu derdin memlekette ne acı neticeler do- ^ 
ğurduğunu herkes bilir. Burada vaziyeti yalnız 
iki misalle kısaca kaydedeceğiz : Eskişehir vilâ
yetinin yıllık ortalama buğday istihsali 80 - 100 
bin ton arasında iken 1932 de bu miktar 25 bin 
tona ve 1928 yılında ise 6 800 tona düşmüştür. 
Keza Konya vilâyetinin yıllık buğday istihsali 
400 'bin tona kadar çıktığı halde 1928 kurağın
da 54 bin tona düşmüştür. Normal istihsalimi
zin dahi az çok daima kurağın tesiri altında dü
şük bir ortalama gösterdiğinde şüphe yoktur. Ay
rıca normal üstü kuraklıklar tesiriyle bölge böl
ge istihsalin bazı yıllar onda bire kadar hattâ 
daha aşağı düştüğünü yukanki misaller belirt
mektedir. 

Toprak hakkındaki mevzuat: 

Tapulandırma ve sınırlandırma işlerinin top
rak reformlarına esas teşkil ettiği malûmdur. Bu 
itibarla Komisyonumuz memleketimizde bu prob
lemi seri ve kifayetli usullerle çözecek bir kanu
nun lüzumu üzerinde durmuş ve bu işe Toprak 
Dağıtımı Kanununun ilk tatbik edileceği yer
lerde ve mevcut eleman ve vasıtaların bu bölge
lere teksifi suretiyle başlanması lüzumunu belirt
miştir. Bundan başka Komisyonumuz koopera
tifler ve zirai sigortalar konusunu da içine alan 
zirai teşkilâtlanma, içiskân, arazi toplaştırılması 
ve işletme şekil ve normlarını tesbit eyleyen ka
nunları da toprak mevzuatını tamamlayıcı ma
hiyette telâkki ettiğini açıklamıştır. Hükümetçe 
vefilen izahlara göre bu yolda çalışılmakta oldu
ğu memnunlukla öğrenilmiştir. 

Hulâsa ve sonuç: 

Böylece kısa olarak yalnız en esaslı bazı me-

(S. Sav. 

selelerine temas ettiğimiz toprak ve zirai kalkın
ma dâvamızın ne mahiyette ve hacimde bir mem
leket işi olduğunu tebarüz ettirdiğimizi sanıyo
ruz. Zirai kalkınma dâvamız bu perspektifden 
görülünce onun mülkiyet ve işletme rejimlerin
de yapılacak operasyonlar yanında daha ne ma
hiyette çalışmalar istediği de açıkça belirmiş bu
lunmaktadır. Yukarıda da işaret edildiği gibi 
memleketimizdeki gayrimüsait mülkiyet rejimi 
(bazı bölgelerdeki arazi dağılması) ve bir orta 
çağ bakiyesi olan belli işletme şekilleri; yoksul 
ve asırlarca mühmel kalmış bir ziraat ekonomisi
nin sebepleri değil ancak neticeleridir. Başka 
memleketlerde de mevcut olmuş bulunan bu ve 
benzeri müesseseler o memleketlerde okonomik 
hayatın inkişafı ve düzenlenmesi, ziraat tekniği
nin ilerletilmesi, pazar, mahreç ve fiyat politika
larının iyi ayarlanması ve işlemesi gibi ekonomik 
ve teknik yöndeki tedbir ve gelişmelerle tasfiye 
edilebilmiş ve bu gelişmeler kanunlarla da tanzim 
edilmiştir. 

Bugün Türkiye'de ortakçılık, yarıcılık, ma-
rabacılık adı altında gördüğümüz geri işletme 
şekillerinin yalnız büyük arazi mülklerinde ve 
yoksul köylünün iş kuvvetinin istismarı şeklinde 
belirmeyip bilâkis bütün memlekette yaygın bir 
işleme sekli hainde bulunmast ve toprak sahi
bi köylülerin dahi, iktisadi ve tekmk yoksulluk
tan dolayı, bİLjok vaziyetlevde toprağını bıraka
rak ortakçı^kla başkasının taprağmda çalışmak 
zorunda kalmayı, bu konudak1. sebeplerin geniş 
ve yaygın ekonomik sahalarda yattığını gösterir. 
Fikrimizce, bu sebepler ortadan kaldırılmadıkça 
sadece toprak mülkiyet ve işletme rejimlerinde 
yapılacak değişiklikler bu müesseseleri kökten 
tasfiyeyi sağlayamayacak ve bunlar şekil değiş
tirerek yine devam edebileceklerdir. 

Komisyonumuz mevcut mülkiyet rejiminin 
ıslahını hedef tutan elimizdeki tasarıyı bu gö
rüşlerle ve esas itibariyle uygun bulunmuştur. 

Maddelerde yapılan değişikliklerin önemlile
rini aşağıda arzediyoruz. . 

III 

Maddelerde yapılan değişiklikler 

1. — Hükümet tasarısının birinci maddesinde 
kanunun başlıca gayeleri arasında arazi mülkle
rinin aşın derecede büyümelerini ve hadden aşa-
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ğı küçülmelerini önlemek maksadı da zikredil
mekte idi. Komisyonca mülkiyet takyidi kabul 
edilmediği, arazinin parçalanmaması hakkında 
çiftçi ocağı dışmda bir hüküm mevcut olmadığı 
ve çiftçi oeağı müessesesi de kabul edilmediği ci
hetle bu hüküm tasandan çıkarılmıştır. 

2. — Tasanda yapılan değişikliklerden biri
de çiftçi tarifidir. Hükümet tasarısında (Mad
de - 3) çiftliği asıl iş edinip geçim ve kazancmı 
bu yoldan sağlıyanlara çiftçi denilmekte, bu ta
rifin dışında kalanlar ancak otuz dönüme kadar 
arazi sahibi olabilmekte ve dördüncü madde hü
kümlerine göre de bu kanunla diğer kanunlarda 
çiftçilere tanınmış olan haklardan mahrum edil
mekte idi. Memleketimizde iş bölümü herkesin 
tek bir işle hayatını temin edecek kadar ilerle
memiş bulunması sebebiyle bu tarif memleket re
alitelerine uymamakta idi. Bu suretle bilhassa 
kasabalarda oturup tarımla uğraşan büyük bir 
vatandaş kitlesinin çiftçiliği korumaya müteallik 
birçok hak ve menfaatlerden mahrum bırakıla
rak, bu hak ve menfaatler özünü çiftçi ocağı teş
kil eden belli ve mahdut bir çiftçi zümresine in
hisar ettirilmekte ve bu tarif, tarımı değil, ta
rımla uğraşan muayyen bir zümreyi korumak ne
ticesini doğurmakta idi. Bu sebeplerle tarif Komis
yonumuzca uygun görülmiyerek tasarıdan çıka
rılmış, ikinci maddeye eklenen ibare ile maksat 
temin olunmuştur. 

3. — Hükümet tasansındaki (Madde : 5) 
Arazi tarifleri üzerinde durularak memleket ih
tiyaçlarına göre bazı değişiklikler yapılmış, bu 
arada mera tarifine'memleket ihtiyaçlarına uy
gun bir şekil yerildiği gibi kavak ve okaliptüs 
yetiştirilmesine cevaz verecek hüküm de ilâve 
olunmuştur. 

4. — Arazi boylan hakkındaki Hükümet tek
lifinden (Madde - 7) çiftçi ocağı ve mülkiyet tak
yidine ait olan kısımlar yukarıda arzolunan se-
bebierle çıkarılmıştır. 

5. — Komisyonumuz, yapılacak kamulaştırma
larda dar topraklı bölgelerde beş bin dönüm 
haddinden aşağı inilmesini esas itibariyle kabul 
etmekle beraber orta arazinin komulaştırılabile-
ceği endişesiyle imardan kalması tehlikesini gi
dermek için hangi bölgelerin dar, hangi bölgeleri 
geniş topraklı sayılacağının Hükümetçe bir an 
evvel tesbrtiyle ilânını lüzumlu görmüş ve 15 nei 
maddeyi bu esasa göre tedvin etmiştir. Bundan 

başka yurt topraklarının iyi ve sürekli bir şekilde 
işlenmesi, bu kanunun birinci maddesiyle tesbit 
olunan ana . gayelerinden biri olduğu için dar 
topraklı bölgelerde düzenli işletmelere ilişilmiye-
ceğine dair olan Hükümet teklifi uygun görül
müş» şukadar ki her türlü itilâftan önlemek ve 
işletmesini düzenleme imkânmı sahibine vermek 
üzere kanuna gerekli vuzuh verilmiştir. 

6. — Üç yıl arka arkaya işlenmiyen arazinin 
kamulaştırılmasını derpiş eden maddeyi komisyo
numuz makbul mazeret kaydiyle kabul etmiştir. 

7. — Hükümetin sözle yaptığı teklif üzerine 
14 ncü maddeye muvazaaları önlemek maksadiyle 
(E) fıkrası eklenmiştir. 

8. — Kahve, han, dükkân ve fabrika gibi zirai 
işletme ile ilgili olmıyan tesislerle bağ ve bahçe
lerin kamulaştırma dışı bırakılması Hükümetin 
de muvafakatiyle uygun görülerek 14 ncü madde
nin sonuna bir fıkra eklenmiştir. Zeytinlikler 
bahçe mefhumuna dâhildir. 

9. — Komisyon tsa,rısındaki 17 nci maddede 
kamulaştırılmalarda beş bin ve iki bin dönüm 
haddini en aşağıya inilmesini derpiş eden hükme 
gelince: x 

Bu maddenin ihtiva ettiği esas,, bidaye-
ten Komisyonumuzca derpiş olunmuştur. Ger
çekten Hükümet tasarısı dağıtılacak arazinin 
yetmediği yerlerde orta arazinin o yer için Ta
rım Bakanlığınca belli edilen çiftçi ocağı had
dinden fazlasının kamulaştırılmasını derpiş et
mekte idi. Bu hüküm, Komisyonumuzca yapı
lan uzun müzakereler neticesinde, lüzumu Hü
kümetçe de kabul edilen orta işletmeleri sona 
erdirecek bir şümulde görüldüğünden dar top
raklı bölgeler için dahi düzenli işletmeler dı
şında asgari bir orta arazi haddi kabul edilmesi 
uygun görülmüş ve bu hat 16 ncı maddede iki 
bin dönüm olarak tesbit edilmiştir. Şu kadar 
ki, bazı orta arazi mülklerinin bizzat sahibi ta
rafından değil de üzerinde meskûn topraksız 
veya az topraklı ortakçı veya kiracılar tara
fından işletilmekte olduğu, bunların ise toprak 
sahibi kılmmalanna bu kanunun güttüğü esas 
gayeler bakımından zaruret bulunduğu, ve baş
ka bölgelere nakillerine de çok kerre imkân 
bulunamıyaeağı mülâhazasiyle şayet eivarda bu 
çiftçilere verilecek toprak yoksa bu mülklerin 
beş yüz dönümden fazlasının kamulaştırılması, 
fakat sahiplerinin başka sahalarda geçim im-
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kânları aramak zorunda kalacakları düşünüle
rek bu şekilde iki bin dönüm haddi içerisinde 
yapılacak kamulaştırmalarda değer bahanın 
nakten verileceğine dair bir hüküm konmuştu. 
Hükümetin teklifiyle yapılan müzakerede mad
deye topraksız ve az topraklılarla beraber bu 
arazi üzerinde meskûn ziraat işçileri için de ka
mulaştırma ve tevzi yapılabileceğine dair bir 
kayıt eklenmesi, sahibine elli dönümden aşağı ol
mamak üzere o bölgede dağıtmıya esas tutulan 
miktarın yeri sahibi tarafından seçilebilmek 
şartiyle üç katmın bırakılması kabul edilerek 
madde ona göre değiştirilmiş ve bu hadler da
hilindeki arazide değer bahanın nakden ödene
ceğine dair olan hükümden, değer bahanın tak
dirinde ve nakden ödemedeki zorluk ve bu ka
nunda kabul edilen kiymet kıstasına göre fark
lılık dolayısiyle vazgeçilerek bunun yerine ver
giye esas olan kıymetin üç mislinin toprak tah
villeri ile ödeneceğine dair bir hüküm 21 nci 
maddeye eklenmiştir. 

10. — Orta arazide yapılacak kamulaştırma
larda sahibine kalacak kısmın seçilmesinde ara
zinin ziraata elverişli olup olmaması bakı
mından dağıtılacak kimselere de elverişli kı
sımlar temini için seçim hakkının Tarım Ba
kanlığına verilmesi uygun görülmüştür. 

11. — Kamulaştırma bedelinde Hükümetin 
teklifi veçhile 1944 bütçe yılındaki vergi kiy-
metleri esas alınmış ve yüzde dört faizli yirmi 
yıl taksitli toprak tahvilleriyle ödeme kabul 
edilmiştir. Şu kadar ki, Hükümet teklifinden 
farklı olarak beş bin dönümden iki bin dönüm 
haddine kadaar olan kamulaştırmalarda vergiye 
esas olan kiymetin iki misli ve iki bin dönümden 
aşağı olan kamulaştırmalarda üç misli kabul 
edilmiştir. 

12. — Kanunun uygulanması bakımından 
Komisyonumuzca yapılan esaslı değişiklikler
den biri de ilgililer için idari ve kazai müra
caat yollarının kabul edilmesi olmuştur. Bu 
maksatla tasarının muhtelif maddelerine itiraz 
ve müracaat hakkını belirten hükümler konmuş
tur. Şu kadar ki, toprak dağıtımı işinin aksa
madan yürüyebilmesini temin için kaza merci
lerince müracaatın işlemleri durdurmaması uy
gun görülmüştür. Gerçi vatandaşın hakkını ko
rumak bakımından mahkemelerce icranın tehi
rine karar verilebilmesi esasından ayrılmanın 

doğru olmayacağı hatıra gelebilirse de bilhassa 
haksız kamulaştırmalarda değer pahanın döne
ceğine dair hüküm konması, bu mahzuru gide
recek mahiyette görülmüştür. Ayrıca idarenin 
işlemlerini kolaylaştırmak bakımından tasarıya 
birçok diğer hükümler ilâve edilmiştir ki 11 nci 
maddeye verilen vuzuh, tasarıya ilâve olunan 
32 nci madde ile geçici madde bu cümledendir. 

12. — Hükümet tasarısı, çiftçiye toprak da
ğıtımı esası yanında çiftçi ocakları kurmak 
esasını da ihtiva etmekte idi. Bu cümleden ol-
rak Hükümet tasarısının 7 nci maddesine göre 
çiftçi ocağı haddi de arazi boylarından biri adde
dilmekte ve 7 nci bölümdeki hükümlere göre de 
30 - 500 dönüm hadleri arasındaki mülkler çiftçi 
ocağı sayılmakta idi. Çiftçi ocağının hiçbir su
retle bölünememesi, kiraya verilememesi» başkası 
lehine herhangi bir aynı hakla takyit olunama
ması, ancak Ziraat Bankasına ipotek edilebil
mesi, ölüm halinde mirasçılar müteadditse sulh 
yargıcmca mirasçılar arasında reşit ve ehliyetli
sinin ocak reisi seçilmesi ve ocak reisine velayet 
ve vesayet müesseseleri dışında küçükleri ocakta 
çalıştırma, aksi halde ocaktan çıkarma ve reşit 
olan mirasçıların ocaktan alâkasını kesme gibi 
mevcut hukuk esaslarımızdan ayrı bir sistem ih
tiva etmekte idi. Hükümet gerekçesinde çiftçi 
ocağı müstakil çiftçi ailelerinin yaratılması» ço
ğaltılması, idame ettirilmesi, toprağın parçalan
maması gayesiyle yeni bir tesis olarak kabul edil
diği ileri sürülmüştü. Ancak hak sahibinin top
rağı üzerinde tasarruf salâhiyetini takyit eden 
ve kredi bakımından yalnız Ziraat Bankasının 
yardımına bağlıyan hükümler bilâkis çiftçi aile
sinin istiklâlini takyit eder mahiyette olduğu 
gibi toprağın mirasta tek taraflı olarak ailenin 
bir ferdine intikal ettirilmesi diğer fertlerin icabı 
halinde ocaktan ayrr'maları takdirinde bunları 
diğer sahalarda müstahsil vaziyetine sokabilecek 
iktisadi şartlar ve himayelerin bulunmaması ve 
bu operasyona muvazi teşkilât ve tedbirlerin 
derpiş edilmemiş olması ve nihayet bir kimseyi 
rızası olmaksızın toprağından alâkasını kesme
ye icbar etmesi hayat şartlarımıza ve memeleket 
menfatlerine uygun telâkki edilmediğinden ocak 
müessesesinin tasarıdan çıkarılması Hükümetin de 
muvafakatiyle kabul edilmiştir. Gerçi toprağın 
belli bir hadden aşağıya parçalanmaması, işletme 
bakımından zaruri ise de ocak müessesesi sadece 
toprağın işletmecilik bakımından parçalanma-
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masını değil bir aileyi geçindirecek muayyen bir 
hadde kalmasını tazammun eden bir keyfiyet ol
mak itibariyle bu gayeyi aşan mahiyet arzetmek-
te idi. 

Ocak müessesesi başlıca bu mülâhazalarla 
kaldırılmış olmakla beraber kendilerine toprak 
verilenlerin bu toprakları belli bir müddet par
çalanmadan ve herhangi bir aynı hakla takyit 
etmeden muhafaza etmeleri, toprak dağıtımı ile 
güdülen gaye bakımından yerinde olacağından 
tasarı ile taksitler ödeninceye kadar ve ödense 
dahi belli bir müddet süresince bölünememez-
lik, satılamamazlık ve takyit edilememezlik esa
sını ihtiva eden hükümler konulmuştur. Ayrı
ca tasarıya kendilerine toprak verilenlerin bu 
toprakları bizzat işlemedikleri, borçlarını za
manında ödemedikleri takdirde, Hükümet tasa
rısında farklı olarak, toprağın satılmayıp muh
taç çiftçilere verilmek üzere geri alınmasını 
tazammun eden hükümler konmuştur. Kendisi
ne toprak verilenin mazeret halinde arazisini or
takçılıkla işletmiyerek sadece kira ile işletebil-
mesi esası kabul edilmiştir. 

14. — Hükümet tasarısının 41 nci maddesin
de verilecek arazinin yerini tâyin etmek, veri
lecek vasıtaların miktar ve nevilerini .belirtmek 
gibi haller dışında ve bu kanunun yürütülmesi 
ile ilgili bütün işlemler de Tarım Bakanlığı için 
geniş bir takdir hakkı derpiş edilmekte idi. 
Hudutları belli olmayan bir takdir hakkının hu
kuki emniyet esasına uymadığı ve bir çok mah
zurları mülâhaza edildiği cihetle tasarıdan bu 
husustaki hükümler çıkarılmıştır. 

15. — Bu kanunla Devletin hususi mülkiye
tinde veya hükmi tasarrufu altında bulunan bü
tün arazinin dağıtılması derpiş edildiğinden Ta
pu Kanununun hükmü ihtiyaca uymayan 6 ncı 
maddesi t kaldırılmış, bu maddeye göre sahipsiz 
arazide şimdiye kadar yapılan arazi edinmeleri
nin» biranevvel tescilini sağlıyacak geçici bir mad
de kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa isunulur. 

Geçici Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
îzmir Aydm Çanakkale 

İR. Koket Bazı maddelere S. Batu 
muhalifim 
A. Menderes 

Ankara Aydın kilecik 
A. Çubukçu 17 nci maddeye ^K. 'IŞfâek 

muhâMim 
N/Goktepe 

Burdur -"ÎMyarbakır 
Ş. Engineri ""Ş. Uluğ 

"Elâzığ 
Encümen- müzakepdsri hitam bulduktan -sonra 
yapılan teklifleri Aattayasamta"ve~P*rtiip*,eg-
rammın temelini -teşkil-eden- ve-yentinleHfcyifr'et-
tiğimizAMiHî'Hâkimiy«t. •esaskrttKf Hmğayiı^ör-
düğümden Hükümetten*evvelee*^ekftiş-6ta»ıka-

mın teklifinin aynen-kafettlü *eymdeyim 
S. £«ğw&ğlu 

Eskişehir 4aMia*üşa*e 
Bazı maddelere -mttltalifim H.^F. A4&ç 

E.Smak 
Gümüşane, <l§el 
K. Güreli 'Bazı Htodd^«*e ı̂»«Ji*&f*m 

T. C. Berher 
İstanbul İstanbul ^Kastamonu 

A. Bayırıdır Dr. H. Diker H.\Çamk 
Bulunmadı Bulsanmadı 

Kayseri Kayseri Kırklareli 
Ö. Taşmğlu C. Tüzel Dr. F. Vmay 

«Bulunmadı 
Konya Konya -.Kjanya 

8. Çumralı Ş. Efsgun H^Katftgülle 
Bulunmadı 

Kütahya Manisa Mar.as 
M. Erkmen F.Uslu R. Kaplan 

Mardin Niğde îlrfa 
E. Erten H. Ulmay K. Berker 

Ypzgad 
Bazı maddelere muhalifim 

A, Sv^gur 

Bazı maddeler hakkında Kamutaya müta
lâalar arzetmek hakkını mtüfltfaaa ediyorum. 

'Şattkın 'Mökhfekfli 
Afif îtim 

Anayasa ve müstakbel «mayi -mkişa&na 
aykm gMüfihftden drtayı̂ G'1fıi£rasma, *yin-
lışlıkla yapılan kamtılaçtırîaalarda arazînin 
dağıtılmış olması halinde dâv« hakkmm -yalnız 
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bedeİe hasrına ve mazeretin kabulü halinde bi
le arazinin ortaklıkla işletilmesinin memnui-

yetine dair hükümlere muhalifim. 
içel Milletvekili 
Şefik TugM 

Çiftçinin toprak, vasıta ve kredi sahibi 
olmasına yardım etmek, diğer esaslı faydaları 
yanında, Devletimiz için, kalkınmamızı hızlan
dıracak ana hizmetlerin biri, her vatandaşın 
iktisadi hayatta kabiliyetini değerlendirmesini 
rejimimizin mahiyetine uygun tedbirlerle, sağ
lama umumî vazifesinin tabiî bir icabı olduğu 
için tasarının güttüğü gayede Komisyonca tam 
bir ittifak halindeyiz. Gerek kamulaştırmaya 
tâbi tutulacak arazi bahsinde, gerekse tasarı
nın ihtiva ettiği hükümlerde ve Komisyon 
mazbatasının muhtevasında esas itibariyle Ko
misyon ekseriyetiyle aynı fikirdeyim. Yalnız 
aşağıdaki hususlarda kendilerinden ayrılmak
tayım : 

1. — B u kanunun emniyetle tatbiki, ara
zinin hukuki hüviyetinin tespitine, hususiyle 
yüz Ölçüleriyle sınırlarının ve maliklerinin ih
tilâfa mahal vermiyecek surette tapu sicilleriy
le belirtilmesine bağlıdır. Binaenaleyh, sürat
li bir toplama usulü kabul edilerek bu kanunun 
tatbik olunacağı yerlerde bununla işe başlan
ması lâzımgeür. Esasen tasarının on birinci 
ve müteakip maddelerinde arazinin tesbiti için 
beyannameler istenmekte, Komisyonlar ödev-
lendirilmekte, aşağı yukarı süratli bir tapula
manın gerektireceği zaman ve zahmet göze 
alınmaktadır. Böyle idari bir tespit yerine 
arzolunan daha esaslı muameleyi yapmak ye
rinde olacaktır. Binaenaleyh, senelerdenberi 
Meclis Komisyonlarında bulunan Tapulama 
Kanunu tasarısı Komisyonumuzca müzakere 
ve bu kanunla birlikte intaç edilmelidir. 

2. — Tasarının 14 ncü maddesinde «Ka
mu faydasına yarayan derneklerle iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri ve ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait or
taklıklar arazisinin 5 000 dönümden yukarı 
kısmının kamulaştırma dışında bırakılmasına 
cevaz, vermektedir ve bu hüküm de, kamu 
faydasına yarayan dernekten hariç, yerinde
dir. Şu kadar ki dar topraklı ilân edilen 
bölgelerde bu gibi müesseselerin malik ola-

_ XS. s 

bilecekleri arazinin de ancak muayyen kamu 
işlerine yarayacak kısma hasrı ve kanuna 
buna dair bir hüküm konması zaruridir. 

3. — Kamulaştırılan arazide kamulaştır
ma dışında kalan parçayı sahibinin seçmesi 
esası gerek Hükümet tasarısında, gerekse 
Komisyonun birinci ve ikinci müzakerelerin
de kabul edilmişken sonradan Hükümetin 
yaptığı teklif ile bu salâhiyet Tarım Bakan
lığına verilmiştir. Bir kere Tarım Bakanlı
ğına bu hususta salâhiyet verilmek isteniyor
sa bunun hak sahibinin mağduriyetine mahal 
bırakmıyacak şekilde etraflı olarak vuzuhlan-
dırılması ve çerçevelenmesi zaruri olup sahi
bi kelimesini Tarım Bakanlığı tabiriyle de
ğiştirmek kâfi değildir. Büyük arazide top
rak sahibi muayyen bir yeri hususi bir şe
kilde imar etmiş, orada yerleşmiş bulunuyor
sa bu yerin kendisine bırakılması hem made-
let icabı, hem de millî ekonomi bakımından 
zaruridir. Gerçekten bir arazi, meselâ 2 000 
veya beş bin dönüm üstündedir diye kamu
laştırmaya mâruz bulunuyorsa, bunun han
gi kısmının kamulaştınlacağı belli olmadığına 
ve sahibine de ancak vergi kıymeti esası 
üzerinden toprak bonosiyle çok mahdut bir 
para verildiğine göre toprağı ıslah ve imar 
etmekten kaçınacak ve bundan da memleket 
zarar görür. Halbuki tasarının belli başlı 
amaçlarından biri yurt topraklarının iyi ve 
sürekli şekilde işlenmesidir. Bu itibarla mad
denin bu şekline iştirak etmiyorum. 

4. — Kamulaştırma karşılığı olarak tasa
rı 1944 yılı vergi kıymetinin bir ilâ üç mis
lini esas almaktadır. Birinci ve ikinci müza
kerede on yedinci maddenin ilk şekli daire
sinde 2 bin dönüm haddi içinde yapılacak 
kamulaştırmalarda tarafımdan yapılan teklif 
üzerine değer pahanın para ile ödenmesi ka
bul edilmiş idi. Gerçekten bu hükmün tatbiki 
halinde sahibi artık kendisine başka sahalar
da iş bulmak zorunda kalacağından verile
cek bedelin elinden alınan mala muadil ol
ması, yeni bir iş edinebilmesi bakımından da 
zaruridir. Fakat bu hükümden de sonradan 
vazgeçilmiştir, imdi vergi kıymetlerinin ha
kiki değere tekabül etmedikleri meydandadır. 
Bundan maada bu değer de % 4 faizli 20 yıl 
vadeli toprak konulariyle ödendiğine göre yük
sek iskontolar yüzünden sahibinin eline bu de-
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ğerlerin dahi % 50 - 60 şı raddesinde bir para B 
geçecek demektir. Gerçi Anayasanın değer paha J 
ve peşin para esası çiftçiyi topraklandırmak 
için yapılacak kamulaştırmalara şâmil olma
yıp bu iş kanun vazımın takdirine bırakılmış
tır. Fakat kanun vazıının mevzula ilgili bütün 
hususları bir bütün olarak mütalâa etmesi ve 
ona göre uygun bir neticeye varması tabiidir. 
Bu bakımdan tasanda kabul edilen esası doğ
ru bulmamaktayım. 

Gerçekten vergi esasının kabulüne başlıca 
iki mülâhaza hâkim olmuştur. Bunlardan biri 
kıymet takdiri usulünün tatbikatta doğurabi
leceği güçlükler ve takdirdeki seyyaliyet hase
biyle vergi kıymeti gibi sabit bir esasın muvafık 
olacağı mülâhazasıdır. Halbuki kolay ve çok 
mahzurlu bir usul yerine biraz güç fakat daha 
isabetli bir seldi ihtiyar etmenin lüzumunu 
izaha hacet yoktur. Kaldı ki takdirdeki seyya
liyet ve külfeti mümkün olduğu kadar azalta
cak usul bulmakta mümkündür. Meselâ her ka
mulaştırma bölgesinde arazinin mahal ve ma
hiyetine göre iyi orta ve kötü yıllarm dönüm 
başına ortalama safi verimini tesbit etmek ve 
bunların 10 seneliği gibi vergi kıymetleri için 
de esas olan bir devreyi ölçü olarak almak 
mümkündür. Zaten bir zirai istihsal sahasını 
başkasına mal etmeği matuf bu türlü muame
lelerde, değer paha gibi spekülatif ölçüler ye
rine hasılat ölçüsü, îsviçre Medeni Kanunun 
Medeni Kanunumuza alınmıyan zirai işletme
lerin muayyen bir mirasçıya mal etmeye müte
allik esas ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Fakat 
vergi esasının kabulünde asıl saik, değer pa
hanın takdirindeki zorluktan ziyade Hazinenin 
bu külfeti kaldırmıyacağı mülâhazasıdır. Bu 
mülâhaza da kâfi değildir. Toprağı ve dolayı-
siyle geçim vasıtasını, çiftçiyi toprak 
sahibi yapmak gibi bir umumî manfaat ve 
hizmet için dahi olsa sahibinin elinden de
ğerinden az bir bedel ile almak, dolayısiyle 
hizmetin bir kısım külfetini o vatandaşa 
yüklemek demek olur. Bir kerre Hazinenin 
tahammül edemiyeceği ifade olunan böyle bir 
külfete elinden toprağı alınanların ne derece 
tahammül edebileceklerini; onların geçim ve 
çalışma imkân ve şartları üzerinde ne gibi te
sirler yapacağını da beraber düşünmek icabe-
der. Gerçi Hazinenin bugünkü malî durumu 
ve yarının ihtiyaçları ona külfet yüklemek 

hususunda titiz davranmayı gerekli kılmakta
dır. Ancak bahis mevzu malî külfeti ta-. 
mamiyle toprak sahiplerine yüklemek de doğ
ru değildir. Bilâkis bu külfeti diğer âmme hiz
metlerinin masrafları gibi bilinen usuller daire
sinde temin olunacak kaynaklarla karşılamak 
ve netice itibariyle bütün millete iktiham edil
mek lâzımgelir. Toprak sahibine mâkul ve mü
nasip bir bedel verilmesi lüzumu sadece sözü 
geçen mülâhazalar icabı değildir. Memleke
tin iktisadi menfaati da bunu zaruri kılmak
tadır. Filhakika tasarı kamulaştırmanın der
hal yapılmasını gerektirmemektedir. Bilâkis 
nerede ve ne zaman tatbikına başlanacağı 
belli değildir ve Önümüzdeki bütçe devresin
de tatbikına geçilmesi için tahsisat da kon
muş bulunmamaktadır. Şu halde işin yıllarca 
süreceği anlaşılmaktadır. îmdi günün birinde 
gayet «üzi bir bedelle elinden toprağı alı
nacak • olan bir kimsenin o toprağı imar ve 
islâh etmemesi, sermaye ve emek sarf eyle
memesi, bilâkis kendine başka sahalarda 
iş bulma yolunu tutması, neticesi itibariyle 
kanunun birinci maddesinde amaç olarak gös
terilen yurt topraklarının sürekli ve iyi iş
lenmesine engel teşkil etmesi, Hülâsa ziraatı 
istihsal sahasmda menfi tesirler yapması ih
timalleri bilhassa gözönünde tutulmak za
ruridir. Halbuki ziraat diğer istihsal saha
larına nispetle arzettiği hususiyetler ve zor
luklar itibariyle bilhassa teşvik ve himayeye 
muhtaçtır. Bu itibarla bizzat memleketin yük
sek iktisadi menfaati toprak sahiplerine mu
hil ve makul bedel verilmesini âmir bulun
maktadır. Bu mülâhaza bittabi Devlet mü
esseselerine ait topraklar ile işlenmiyen top
raklar için varit değildir. Bu itibarla bu gibi 
topraklar için hatta mutlak olarak vergi kıy
metinin esas alınmasında bir mahzur yok
tur. Buna mukabil hususi şahıslara ait olup 
işlenmekte olan, ve imar edilen topraklar 
için, şüphesiz sibikülâtif unsurları da ihtiva 
eden değer baha esasına göre değil, yukarıda 
işaret olunduğu üzere yıllık ortalama safi 

•gelirin memleketimide bu gibi işlerde mutat 
olduğu üzere on misline göre hesaplanacak 
bir bedelin esas tutulması lâzımgelir fikrin
deyim. Şurasına da işaret edeyim ki, beş bin 
dönüm haddinden aşağı mülkler için tasarıda 
kabul olunan iki ve üç misil tüzel kişilere ve 
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îçlenıniyen topraklara taalluk ettiği nispette 
burada teklif olunan miktardan fazladır. Bu 
stifetlö toprak sahibine tediye olunacak mik
tarın dâhâ fâzla oluşu kendilerine toprak ve
rilenlerin taksitlerini arttırmaması tabiîdir. 

5. — Memleketi dar ve geniş topraklı 
bölgelere tefrik işinin çok kısa zamanda ya
pılması, kezalik kamulaştırma. yapılacak böl
gelerde kamulaştırılacak arazinin kısa bir 
müddet içinde sahibine bildirilmesi, tasarı
da bu konulara müteallik maddelerin duru
munu teşkil etmektedir. Ancak bunun tama
men takdire bırakılmıyarak kanuna âzami 
müddetler konmalıdır. Gerçekten bölgede 
kamulaştırma dışında bırakılacak miktann 
•beş bin mi yoksa iki bin mi olacağı, bir çift
liğin ortakçılık ve yarıcılık gibi usullerle iş
lendiği için kamulaştırmaya tâbi tutulup tu-
tulmıyacağı. en kısa bir müddet zarfında be
lirtilmelidir. Aksi halde sahipleri hususiyle 
tasarıdaki vergi kıymeti esası baki kalır ve 
sahibine bırakılacak kısmın intihabını Tarım 
Bakanlığına bırakan hüküm de muhafaza 
edilirse topraklarını imar etmekten ve işle
mekten kaçınacaklardır ki bunun mahzurları
na ve bizzat bu kanunun esaslarına aykırılı
ğına yukarıda işaret olunmuştur. Fazla ola
rak bu. iş uzun uzadıya geciktiği takdirde or
takçılık, yarıcılık gibi usullerle işlenmekte 
olan veya üzerinde meskûn amele bulunan 
çiftliklerde bu durumun kamulaştırmadan 
kaçınma gayesiyle bertaraf edilmesini yani 
meskûn amele, kiracı ve ortakçı çiftlikten 

çıkarılmak, işletme usulünde değişiklikler 
yapmak gibi tedbirlere başvurulmak ve neti
ce itibariyle ve içtimai durumu düzeltelim 
derken yeni yeni sıkıntılarla karşılaşılmak 
tehlikesi de gözönünde tutulmak lâzımgelir. 

Tasarı ziraati kalkındırma işinin temel
leşmelerinde olan donatım ve kredi işinde sa
dece donatım kurumunun o da kurumun her 
yıl bütçesine para konacağı söylemekle ikti
fa edilmektedir. 

Kanaatimce bu işe istenen sürat ve isti
kameti verebilmek için diğer bu türlü esaslı 
mevzularda olduğu üzere her yıl bütçesine 
asgari muayyen miktarın konacağına dair 
hüküm konması ve Hükümetçe önceden tesbit 
edilecek bir plân dairesinde reform işini 
müstakar ve devamlı bir çalışma ile başarıl
ması zaruridir. 

7. — Kendilerine toprak verilenlerin; 
aldıkları ve malik oldukları topraklar üzerin
de borç ödendikten sonra dahi tasarruf sa
lâhiyetinin mukayyet kalacağı 25 yıl müdde
ti de çok uzun bulmakta, toprak alan çift
çinin mazereti halinde ortakçılıkla işletmeğe 
müsaade olunmamasını doğru bulmamaktayım. 

8. — Tasarının derpiş ettiği reformun 
başarılmasında bilhassa idare âmirlerinin him
met ve hizmeti esastır. Bu bakımdan bütün 
muamele ve salâhiyetlerin Tarım Bakanlığın
da toplanmasını da ihtiyaca uygun sayma
maktayım. 

Rize Milletvekili 
T. B. Balta 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi ocaMart ku-
rvhmm kdtkmd* kamrn tasarm 

Birinci bölüm . 

Umumî Hükümler 

MADDE 1. r— Bu kanunun güttüğü başlıca 
maksatlar şunlardır: 

a) Arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçile
ri ve çiftçilik yapmak isteyenleri, aileleri ile bir
likte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerini 
değerlendirecek ölçüde araziye sahip kılmak; 

b) Kendilerine arazi verilenlere ve yeter 
arazisi, bulunup istihsal vasıtaları eksik olan 
çiftçilerden, muhtaç bulunanlara yapı ve ıslah 
sermayesi, canlı ve cansız demirbaş vermek; 

c) Arazi mülkleri üzerinde işletmeler kurul
masını ve yurt topraklarının sürekli surette iş
lenmesini sağlamak; 

d) Arazi mülklernin aşın derecede büyü
melerini ve hadden aşağı küçülmelerini önlemek. 

MADDE 2. — Arazide ekim, dikim, bakım ve 
yetiştirme yollariyle nebat ve hayvan mahsul
leri istihsalinde bulunmaya ve bu mahsullerin 
yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendiril 
meşine «çiftçilik» denir. 

MADDE 3. — Çiftçiliği kendine asıl iş edi
nip geçim ve kazancını bu yoldan sağlayanlara 
«çiftçi» denir. 

MADDE 4. — Çiftçiler kendilerini ziraat teş 
kilâtınca tutulacak kütüklere yazdırmak ve 
çiftçilikten vazgeçtiklerinde kayıtlarını sildir
mek zorundadırlar. 

Bu gereği yerine getirmeyenler 1bu kanunla 
diğer kanunlarda çiftçilere tanınan haklardan 
faydalanamazlar. 

MADDE 5. — Bu kanunda kastedilen arazi, 
ormandan başka olan kültür arazisidir. Kültür 
arazisi; çiftçilikte kullanılan arazidir. 

Kültür arazisi : Tarla, bağ, bahçe, ağaçlık, 
çayır ve mer'a çeşitlerine ayrılır. 

Tarla arazisi : Sürekli saban altında bulu
nan, tabiatı ve kuvveti yönünden üzerinde nö
betle geniş ölçüde hububat, bakliyeler, yem ve 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Çiftçim r TopraUmdunfM, Kmvnu • Tosm» 

Birinci bölüm 

Gemi hükümler 

MADDE 1. — Bu kanunun güttüğü ballıca 
maksatlar şunlardır: 

a) Arazisi olmayan veya yetmiyen çiftçileri 
veya ç'ftçüik yapmak istiyenleri, aileleri ile bir
likte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerini de
ğerlendirecek ölçüde araziye sahip kılmak; 

b) Kendilerine arazi verilenlerle yeter ara
zisi bulunup istihsal vasıtaları eksik olan çift
çilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma ve 
çevirme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş ver
mek; 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak; 

MADDE 2. — Arazide ekim, dikim, bakım ve 
yetiştirme yollariyle nebat, hayvan veya hay
van mahsulleri istihsalinde bulunmaya veya bu 
mahsullerin yetiştiricileri taraönd&n işleyip de* 
ğerlendirilmesine «çiftçilik» ve bu işleri devamlı 
olarak yapanlara «çiftçi» denir. 

MADDE 3; — Çiftçiler tarna t«ş3sH&tH»n bu
lunduğu yerlerde tüzükte gösterilecek uauV v« 
şekle- göre tutulaaMiiki'İEÜtfiMepe beııüHırmi^yaz-
dırmak ve< çiftçilikten vaz.'geçtiifcÛeUhıö^kayıtU* 
rını sildirmek» zonındadiriaary 

Bu gereği yerme gsihfmetyeaıie* bu/kamımla 
çiftçilere» • tanıman haklardan i faydateatamasltr. 

MADDE 4. — Bu ̂ kanunda yazılı araziden 
maksat,,.ormandan başka olan kiiltür arazisidir. 
Kültür, arazisi; çiftçilikte kullanılabilen arazidir. 

Kültür açazisi: Tarla, bağ, bahçe, ağaçlık, 
çayır ve mer'a çeşitlerine ayrılır.. 

Tarla arazisi: Tabiatı ve kuvveti,yönünden 
üzerinde hububat, bakliyeler, yem ve sanayi ne
batları yetiştirile&tJeniaffaziâirr 
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sanayi nebatları yetiştirilebilen arazidir. 
Bağ arazisi : Derin işlenerek üzerine üzüm 

çubuğu dikilip sürekli bakımla çubuk veya 
üzüm yetiştirilebilen arazidir. 

Bahçe arazisi : Üzerinde bir veya türlü çe
şitten meyva, sebze, çiçek, fidan ve benzeri fay
dalı nebatlar yetiştirilebilen arazidir. 

Ağaçlık arazi : Tarla, bağ, bahçe, çayırlık ha
linde kullanılmağa elverişli olmayan ve üzerin
de yakacak ve kullanılacak odun, dal, yaprak 
veren toplu ağaçlar bulunan ve genişliği bir hek
tarı geçmeyen arazidir. 

Çayır arazisi : Tarla ve bahçe halinde kulla
nılması iktisadi olmayan ve üzerinde tabiî su
rette veya suni şekilde biçilebilecek ot yetiştiri
lebilen arazidir. 

Mera arazisi : Tarla ve bahçe halinde kulla
nılmaya elverişli olmayan ve üzerinde biçilebi
lecek ot bitmeyen ve fakat hayvan otlatılan ara
zidir. 

MADDE 6. — Bu kanunun tatbikatında yüz 
ölçüsü olarak dönüm kullanılır. 

Dönüm bin metre karelik yerdir. 

MADDE 7. —• Arazi mülkleri genişlik bakı
mından, küçük arazi, çiftçi ocağı arazisi, orta 
arazi, büyük arazi olmak üzere dört boya ayrılır. 

Küçük arazi mülkü, çiftçilikten başka mes
leklerde çalışanların geçinmelerne yardımcı olan 
ve genişliği otuz dönümü geçmeyen arazidir. 

Çiftçi ocağı araizsi, genişliği otuz dönümden 
aşağı ve beş yüz dönümden yakan olamaz. 

Orta arazî mülkü, Beş bin dönümden büyük 
olamaz. 

Büyük arazi mülkü, genişliği beş bin dönü
mü geçen mülklerdir. Çiftçinin kalkınmasını 
sağlıyacak kamu hizmetlerinde kıllamlmak şar-
tiyle büyük araizyi ancak Devlet mülk edinir. 

Kamu faydasına yarayan derneklerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri ve sermaye
sinin yansından fazlası Devlete ait ortaklıklar, 
Bakanlar Kurulu karariyle beş bin dönümden 
fazla araziyi işletme şartiyle mülk edinebilirler. 

Arazî mülklerinin boylara aynlışmda nerede 
olursa olsun bir şahsa ait bütün arazînin yekûnu 
hesap edilir. 

MADDE 8. — Bu kanunda arazi işlenmesin
den maksat türlü kültür arazisinin boş bırakd-

( S . Sa 

Geçici K. 

Bağ arazisi : Üzerine üzüm çubuğu dikilip 
çubuk veya üzüm yetiştirilebilen arazidir. 

Bahçe arazisi: Üzerinde bir veya türlü çeşit
ten meyva, sebze, çiçek, fidan ve benzeri fay
dalı nebatlar yetiştirilebilen arazidir. 

Ağaçlık arazisi: Tarla, bağ, bahçe, çayır ha
linde kullanılmağa iktisaden elverişli olmıyan ve 
üzerinde ağaç bulunan veya yetiştirilebilen ara
zidir. 

Kavaklık ve okaliptüslük arazi : Kavak ve 
okaliptüs yetiştirilebilen arazidir. 

Çayır arazisi : Tarla, bağ ve bahçe halinde 
kullanılması iktisadi olmıyan ve üzerinde biçile
bilecek ot yetişen veya yetiştirilebilen arazidir. 

Mer'a arazisi : Tarla, bağ, bahçe halinde kul-
lanılmıyan ve üzerinde hayvan otlatılabilen ara
zidir. 

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasında 
yüz ölçüsü olarak dönüm kullanılır. 

Dönüm bin metre karelik yerdir. 

MADDE 6. — Arazi mülkleri yüz ölçüsü ba
kımından, küçük orta ve büyük arazi olmak üzere 

üç boya ayrılır. 
Küçük arazi mülkü, 500 dönüme kadar olan 

arazidir. 
Orta arazi mülkü, 501 den 5000 dönüne ka

dar olan arazidir. 
Büyük arazi mülkü, 5000 dönümü geçen ara

zidir. 
Arazi mülklerinin boylara ayrılışında ne

rede olursa olsun bir kişiye ait bütün arazinin 
tutarı hesaplanır. Şüyulu olarak tasarruf edilen 
arazi mülklerinde her şahsa ait hisse ayrı ayrı 
hesap edilir. 

MADDE 7. — Bu kanunda arazi işlenmesin-
I den maksat türlü kültür arazisinin boş bırakıl
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mayıp tabiî şartlara ve teknik gereklere göre 
yaradıkları istihsal bölümlerinde kullanılmakta 
olması ve ekim, dikim ve bakımla iktisadi bir 
şekilde değerlendirilmesidir. 

Üstüste üç yıl sürüm, ekim, dikim ve bakım 
görmeyen arazi işlenmiyor sayılır. 

Bu kanun hükümlerine göre arazinin işlenip 
işlenmediğini Ziraat Bakanlığı belli eder. 

İkinci böltbn 

Dağitüacak arazi 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtılacak arazi şunlardır : 

a) Tapulu ve tapusuz olarak Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunup kamu işlerin
de kullanılmayan arazi; 

b) Bir veya bir kaç köy halkının ortamah 
olarak kullandıkları araziden Ziraat Bakanlığın
ca ihtiyaçtan fazla olduğu belirtilen parçası; 

c) Sahibi belli olmayan arazi; 
d) Kurutulan bataklıklardan kazanılacak 

arazi; 
e) Göllerin kuruması ve nehirlerin doldur-

masiyle elde edilecek arazi; 
f) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırı-

lacak arazi. 
Dağıtılacak araziden, a, b, c, bentlerinde ya

zılı olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesiyle 
(d) bendindeki kamulaştırma işlemi bitip Hazi
ne adma tapuya tescil edilmesiyle Ziraat Ba
kanlığı emrine geçer. 

is, 
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mayıp tabiî ve mahallî şartlara göre ekim, dikim 
ve bakımla iktisadi bir şekilde değerlendirilmesi
dir. 

Makbul mazeret olmaksızın üstüste üç yıl sü
rüm, ekim, dikim ve bakım görmiyen arazi işlen
miyor sayılır. 

Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Bakan
lığı belli eder. Bu karara karşı arazi sahibinin 
itiraz ve müracaat hakkı saklıdır. 

İkinci bölüm 

Dağıtılacak arazi 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtılacak arazi şunlardır: 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu veya hususi 
mülkiyeti altında bulunup kamu işlerinde kulla
nılmayan arazi; 

b) Bir veya birkaç köy, kasaba veya şehirin 
ortamalı olan arazinin ihtiyaçtan fazla olduğu 
Tarım Bakanlığınca belirtilen parçası; 

c) Sahibi bulunmıyan arazi; 
d) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklar

dan kazanılacak arazi; 
e) Göllerin kuruması ve nehirlerin doldur-

masiyle elde edilecek arazi; 
f) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştın-

lacak arazi. 

MADDE 9. — Yapılacak yayım ve inceleme
ler sonunda sahibi bulunamadığından dolayı Ha
zine adına tescil olunan sekizinci maddenin (c) 
bendinde yazılı arazinin 10 yıl içinde hükümle 
sahibi belli olduğu takdirde elkoma tarihindeki 
bedeli kamulaştırmadaki esaslara göre belli edi
lerek Devletçe ödenir. 

MADDE 10. — Sekizinci madde gereğince 
dağıtılacak araziden aynı maddenin (a) bendinde 
yazılı olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, 
(b) bendinde yazılı arazi Tarım Bakanlığınca 
aynlmasiyle, (c) ve (f) bendlerindeki arazi Ha
zine adına tapuya tescil edilmesiyle, (d) ve (e) 
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MADDE 10. — Bu kanunun tatbikina baş
lanan yerlterde keyfiyet münasip vasıtalarla ya-
yıniaıtir. Yanlamadan sonra gerçek ve tüzel 
kişiler tasarruflarındaki arazi ve üzerindeki ya
pı ve tesislerin sınırlarım üç ay içerisinde sı-
mrtaşı, hendek veya o yerde tedariki mümkün 
malzeme ile belirtmek ve bu arazilerin smır, çe
şit ve gerçek yüz ölçülerini gösteren bir beyan 
kâğıdı vermek ve tasarruf belge veya onanmış 
benzerini ödevli yerlere vermek zorundadır. 

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyenler yük
letilen yükün ağırlığma göre elli liradan aşa
ğı,olmamak üzere ağır para cezasına çarptırılır. 
Yazılı Tbildiriğe rağmen beyan kâğıdı vermemek
te direnenler on günden bir aya kadar hapis ve 
yü î liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zasına çarptırılırlar. 

I Geçici K. 

bendlerindeki arazi meydana gelmesiyle Târihi 
Bakanlığı emrine geçer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 61 nci maddesi 
uyarınca Kamulaştırma ve dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer belli 
edilmek suretiyle keyfiyet o yerin bağlı olduğu 
il gazetesi ve mahallindeki diğer münasip vasıta
larla ilân olunur. Yerlerinde bu ilânın yapılmış 
olduğu Resmî Gazetede bir defa ve ayrıca Anka
ra, İstanbul ve İzmir'de çıkan ikişer gazetede 
enaz birer gün ara ile üç defa yayınlanır. Bu ga
zetelerde yapılacak ilk ilân Resmî Gazete ile ya
pılacak ilândan -sonraya; bırakılamaz. Resmî Gaze
te ile yayınlanma tarihinden başâayarak üç ay için
de özel idareler, belediyeler, her çeşit vakıflar, köy
ler ve o yerde oturan gerçek kişilerle özel hukuk 
tüzel kişileri tasarruflarındaki araziden sınırları 
belli olmıyanların köşelerine taş dikmek, hendek 
açmak veya o yerde tedariki mümkün vasıtalardan 
faydalanmak suretiyle sınırlarını belirtmek ve 
arazilerine ve üzerindeki yapı ve tesislere ait ör
neği tüzüğünde gösterilen beyan kâğıtlarını dol
durup tasarruf bölgeleri veya muhtarlarca onan
mış benzerleriyle birlikte Tarım Bakanlığınca 
yetkilendirilecek mercilere vermekle ödevlidir
ler. 

Şuyulu olarak tasarruf olunan arazide bu 
ödev her hisse sahibine düşer. Küçüklere ve kı
sıtlara ait arazinin belli edilmesi ve beyan kâ
ğıtlarının verilmesi işiyle kanunî temsilcileri 
ödevlidirler. 

Tasarruf belgeleri olmıyanlar, tasarrufları
nın dayandığı sebepleri beyan kâğıtlarına ya
zarlar. 

Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar 
gösterilmekle beraber arazinin gerçek yüz ölçüsü 
buna uymuyorsa bilinen miktar, bilinmiyorsa 
gerçeğe en yakın tahmin olunan miktar yazılır. 

Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen 
gerçeğe uygunluğu muhtarlar tarafından onanır. 

Bölge dışında oturan arazi sahipleri beyan 
kâğıtlariyle eklerini oturdukları yerin en büyük 
mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri veril
diği tarihi belli ederek bunları vakit geçirmek
sizin kanunun uygulanmasına başlanmış olan yer
deki yetkili mercie verilmek üzere o ilin valisine 
gönderirler. 

.(S. Sayısı: 97) 
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MADDE 11. — Bu yetMli yerler verilen be
yan kâğıtlarının araanm salahı, çeşitleri, geniş
liği bakımından gerçeğe uygun olup olmadığını 
tasarruf belge ve dayanakları üzerinde ve ye
rinde inceler. Böylece özel kişilere ve Devlete 
ait arazi belli edilir. 

Üçüncü bölüm 
Arazi hamvlaştvnlması 

MADDE 12. — Arazisi olmayanlara veya 
yetmeyenlere dağıtılmak üzere aşağıda yazılı 
arazi, üzerindeki yapı ve tesisleri ile birlikte 
Ziraat Bakanlığınca kamulaştınlrr. 

a) Vakıflara ait her çeşit arazinin tamamı; 
b) özel idare ve belediyelere ait olupta, ka

mu hizmetlerinde kullanümryan arazi; 
c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile

rine ait araziden beş bin dönümü geçen parça
ları; 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenmiyen arazi. 

Dağıtılacak arazinin yetmediği yerlerde or
ta arazinin o yer için Ziraat Bakanlığınca belli 
edilen çiftçi ocağı haddinden fazlası kamulaştı-
rılır. 

Ancak, işletme bütünlüğünü bozmamak için 
üzerinde her türlü tesisleri ve donatımı tam bir 
işletme kurulu bulunan düzenli ve sürekli bir 
şekilde işetilen orta arazi bu hükmün dışındadır. 

Kamulaştırmaya uğrayacak büyük veya or
ta araziden sahibine bırakılan parçanın yerini 
toplu olmak şartiyle sahibi seçer. 

Geçiei K. 

MADDE 12. —11 nci maddede yazılı ödevleri 
yerine getirmiyen arazi sahipleri, kanuni temsil
ciler ve Vakıf mütevellileri 50 liradan aşağı ol
mamak üzere hafif para cezasma çarptırılırlar. 
Yazı ile istendiği halde bu ödevleri yerine getir
memekte direnenler hakkında bu ceza iki kat 
olarak hükmolunur. 

MADDE 13. — Beyan kâğıtlarının gerçeğe 
uygunluğunu yetkili merciler tasarruf belge ve 
dayanakların üzerinde ve yerinde incelerler. Böy
lece özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edi
lir. 25 ve 26 nci maddelerin hükümleri saklıdır. 

Üçüncü bölüm 
Arazi kamvkkşhrûmast 

MADDE 14. — Arazisi olmayanlara veya yet-
miyenlere dağıtılmak üzere aşağıda yazılı arazi, 
üzerindeki yapı ve tesisleri ile birlikte Tarım 
Bakanlığınca kamulaştınlır. 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel kişi
likleri namına Evkaf U. Müdürlüğü veya müte
velliler tarafından tasarruf edilmekte bulunan 
bilûmum vakıf arazisinin tamamı; 

b) özel idare ve belediyelere ait olupta ka
mu hizmetlerinde kullanılmayan arazi; 

c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile
rine ait araziden beş bin dönümü geçen parça
ları ; 

(Kamu faydasına yarayan derneklerle, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri ve ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait ortak
lıklar arazisinin beş bin dönümden yukarı kıs
mı, işlenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile kamulaştırma dışında bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra işlenmiyen arazi. 

Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden 
kahve, han, dükkân, değirmen ve fabrika gibi 
ziraî işletme ile ilgili olmıyanlar ile bağ ve bah
çeler kamulaştırma dışında bırakılır. 

e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştır
mağa tâbi araziden bölünmek suretiyle 1944 yılı 
Ekim ayından sonra iktisap edilen ve yeni sahip
leri tarafından doğrudan doğruya işletilmiyen 
arazinin tamamı (56) nci madde hükümleri bu 
arazi hakkmda uygulanır. Miras yoluya intikal 
eden arazi bu fıkra hükmü dışında tutulur. 

( S. Sayısı : 97 ) 
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' MADDE 15. — Bu kanunun yayınlandığı ta
rihten başlayarak her bölgede sekizinci 
maddenin a, b, c, d, e bentlerinde yazılı 
arazi ile 14 ncü madde gereğince kamulaştırda-
bilecek arazinin toprak dağıtılacaklara yeter 
miktarda olup olmadığı Bakanlar Kurulu kara-
riyle belli edilerek geniş ve dar topraklı bölgeler 
ilân olunur. 

Her il bir bölge sayılır, özel bir durumda 
olan ilçeler ayrı bir bölge sayılabilir. 

îl veya ilçe topraklarmm geniş veya dar ol
duğunun belli edilmesinde 33 ncü maddenin a, b, 
c bentlerinde yazılı o yerde oturan çiftçilerle 
ziraat işçileri aileleri esas tutulur. 

Her bölgedeki incelemeler tamamlandıkça 
yapılacak ilân akabinde o bölgede derhal kamu
laştırma ve dağıtma işlerine başlanabilir. 

MADDE 16. — Geniş topraklı bölgelerde ger
çek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait arazi 
kamulaştırmalarında 14 ncü maddenin c bendi 
hükümleri tatbik olunur. 

Dar topraklı bölgelerde orta arazinin iki bin 
dönümden fazlası kamulaştırılabilir. Şu kadar ki 
mahallî imkân ve şartlara göre gerekli tesisleri 
ve donatımı olan ve düzenli bir şekilde sahibi ta
rafından işletilmekte bulunan orta arazi bu hük
mün dışmda tutulur. 

Tarım Bakanlığı düzenli saymadığı bir işlet
mede gördüğü noksanları sahibine bildirir ve 
tamamlanması için iktisadi şartları ve sahibinin 
durumunu gözönünde tutarak münasip bir müd
det tâyin eder. Makbul mazeret olmaksızın bu 
müddet içinde noksanlar tamamlanmaz ise sahibi 
düzenli işletme hükmünden faydalanamaz. Tarım 
Bakanlığının bu husustaki kararlarına karşı ilgili
lerin müracaat haklan saklıdır. 

MADDE 17. — Topraksız veya az topraklı 
çiftçiler tarafından ortakçılık veya kiracılıkla 
işlenmekte olan veya hiç arazisi olmayıp öte-
denberi tarrm işçiliği ile geçinenlerin üzerlerinde 
yerleşmiş bulundukları arazi, o bölgede (39) ncu 
madde gereğince dağıtmıya esas tutulan mikta
rın kendi seçtiği yerde üç katı sahibine bırakıl
mak şartiyle yukarıda yazılı çiftçi ve işçilere 
dağıtılmak üzere kamulaştırılabilir. Sahibine bı
rakılacak olan arazi 50 dönümden aşağı olamaz. 

| Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında da-
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MADDE 13. — Bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırma gereğini takdir etmek ve kamu
laştırma kararmı vermek Ziraat Bakanlığına 
aittir. 

MADDE 14. — Ziraat Bakanlığınca kamu
laştırılmasına karar verilen arazi ve üzerindeki 
yapı ve tesislerin sınırlarını, genişliğini, vasıf
larını ve değerini gösteren kroki, mazbatalar 
kamulaştırma kararma bağlı olarak o Terin en 
büyük mülkiye üstüne gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği kamulaş
tırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde gazete veya herkesin kolaylıkla 
görebileceği yerlere asılmak yoluyla yayınla
nır. Yaymın yapıldığı belgeye bağlanır. 

Bu yaym ilgililere bildirik yerine geçer. 

MADDE 15. — Kamulaştırılacak arazi ve 
üzerindeki yapı ve tesislerin kamulaştırma kar
şılıkları, arazide 2901 sayılı kanun gereğince 
toprak yazma komisyonları tarafından toprak 
vergisine matrah olmak üzere 1943 yılma 
kadar kesin olarak belirtilen değerdir. 

Bina ve tesislerde ise, aynı malî yıl vergisine 

Geçici KL 

ha yakınında dağıtılabilecek veya kamulaştıra-
bilecek araziden bunlara verilmesi mümkün olan 
miktarın bu çiftçileri topraklandırmaya yetme
mesi şarttır. Civardaki çiftçiler tarafından or* 
takçılık veya kiracılıkla işlenmekte olan arazi 
dahi bu çiftçilere dağıtılmak üzere yukarıdaki 
şartlar ve esaslara göre kamulaştırılabilir. Bu gi
bi yerlerde köy varsa köy öğretmeni için köy 
tüzel kişiliği adına da bir yer verilir. 

MADDE 18. — Kamulaştırılacak büyük ve 
orta arazide, kamulaştırma dışında kalacak par
çaları kültür çeşitlerini içine alacak şekilde ve 
mümkün olduğu kadar semt itibariyle toplu 
bir halde Tarım Bakanlığı seçer. Kamulaştırma 
dışında bırakılacak parçanın dahi kamulaştırıl-
masmı sahibi isterse bunun da kamulaştırılması 
mecburidir. İçinde köy veya çiftçi evleri bulunan 
arazide köyün veya bu evlerle müştemilâtının 
kurulu bulunduğu yerler üzerinde ve harman 
yerlerinde bu hak kullanılamaz. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırma gereğini takdir etmek ve kamulaş
tırma kararını vermek Tarım Bakanlığına aittir. 

MADDE 20. — Tanm Bakanlığınca kamu
laştırılmasına karar verilen arazi ve üzerindeki 
yapı ve tesislerin sınırlannı, genişliğini ve vasıf la-
rını ve değerini gösteren kroki ve mazbatalar 
kamulaştırma kararma bağlı olarak o ilin valisine 
gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği kamulaş
tırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde gazete veya herkesin kolaylıkla 
görebileceği yerlere asılmak yoluyla yayınlanır 
ve ilgililerin beyannamelerindeki adreslerine 
tebliğ edilir. İlânın yapıldığı zabıt varakasiyle 
belirtilir. Bu ilân ve tebliğ, adresi belli olmryan 
veya beyannamesinde yazılı adreslerde bulun-
mıyan ilgililere bildirik yerine geçer. 

MADDE 21. — Kamulaştırılacak arazinin : 
a) Beşbin dönümden fazla kısmında 1833 

ve 2901 sayılı kanunlar gereğince takdir edilip 
1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan de
ğer; 

b) Beşbin dönümden aşağı olan arazide ay
in değerin iki kati; ,-J 
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matrah olmak üzere safi irattan 1837 numaralı 
kanunun 14 ncü maddesi mucibince bulunacak de
ğerleri esas tutulur. 

1943 malî yılına kadar toprak yazma komis
yonlarınca yazımı yapılmamış arazi veya irat 
değerleri kesin olarak belirtilmemiş bulunan bina 
ve tesislerin kamulaştırma karşılıkları 1331 yılı 
vergilerine matrah olarak kaydedilen değerlerin 
altı katıdır. 

Hiç vergi yazımı yapılmamış veya 1331 yılın
dan önce yapılmış olan arazi, yapı ve tesislerin 
kamulaştırma karşılıkları, kamulaştırılacak arazi, 
yapı ve tesislerin yöre ve çevresindeki en yakın 
a*azi, yapı ve îtesislerin ynkardaki fıkralara göre 
ödevli meroileroe kesin olarak belirtilen değer
lerdir. 

Bu gibi hallerde ödevli merciler en geç. bir 
ay içerisinde karar vermek zorundadır. Bu süre 
içerisinde özürsüz olarak ödevini yapmayan ko
misyonların balkan ve üyeleri hakkında kanun ge
reğince takibat yapılır. 

Ödevli komisyonlar çalışma halinde değillerse 
yetgili makamlar tarafından derhal toplanarak 
yukarıda gösterilen ödevler yaptırılır. 

Geçici K\ 

c) İki bin dönümün aşağısında yapılacak 
kamulaştırmalarda aynı değerin üç katı. 

Kamulaştırma karşılığına esas olur. 
Kamulaştırılacak araziden gizli kaldığından 

veya diğer bir sebepten dolayı 1944 bütçe yılı ba
şında kesinleşmiş değeri bulunmıyanlara çevre
lerindeki en yakın benzeri arazinin sözü geçen 
yıl vergisine matrah olan değerlerine göre Ara
zi Vergisi Kanununun yetkilendirdiği komisyon
larca değerleri biçilir. Bu yolla bulunan değerler 
kesinleştikten sonra kamulaştırma karşılığına 
esas tutulur. 

Bu fıkra gereğince tâyin olunacak değere 
Hazine ve mülk sahibi 3692 sayılı kanun hüküm
lerine göre itiraz edebilirler. 

Hazinece taksitle satılmış olupta kamulaştır
ma tarihinde taksit bedelleri tamamen ödenme
miş olan arazinin, ihale tarihinden kamulaştır
ma tarihine kadar geçen her sene için ihale be
delinden yüzde beş tenzil edildikten sonra kalan 
miktar, vergi kıymetinden fazla olduğu takdirde 
kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 14 ncü 
maddenin (E) bendi gereğince kamulaştırılacak 
arazinin bedeli bölünmezden evvelki bütünün 
tâbi olduğu hükümlere göre hesaplanarak ta
puda kayıtlı sahibine ödenir. 

MADDE 22. — Vergide bir bütün olarak ka
yıtlı bulunan arazinin tamamı kamulaştırılmış 
değilse değerin kamulaştırılan parçalarla sahi
bine kalan parçaya ifrazı, tadilât komisyonları 
tarafından yapılır. Tadilât komisyonu kararına 
karşı arazi sahibi ile Hazine 1833 ve 3692 sayılı 
kanunlar dairesinde itiraz edebilirler. 

MADDE 23. — Kamulaştırılacak arazi üze
rinde bulunan yapı ve tesislerin takdir edilecek 
değerleri kamulaştırma karşılığına esas olur. 

Bu takdir işlemi 1837 sayılı kanunun yetki
lendirdiği komisyonlarca yapılır. Hazine ve 
mülk sahiplerinin 3692 sayılı kanun hükümleri 
gereğince itiraz hakları saklıdır. 

MADDE 24. — 21, 22, 23 ncü maddelerde 
yazılı işlemlerle ödevli bütün merciler engeç bir 
ay içinde karar vermek zorundadırlar. Bu süre 
içinde mazeretsiz olarak ödevini yapmayan ko
misyonların başkan ve üyeleri hakkm^a kanun 
gereğince takibat yapılır. Ödevli komisyonlar ça
lışma halinde değillerse yetkili makamlar tara-
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MADDE 16. — Kamulaştırmada bu kanun 
hükümlerinin tatbikiyle ilgili itirazlar, kamulaş-
tttma -kapsraan j«jonlaıâıgı töî§h*en itibaren 
bir ay içerisinde yapalabüir. 

Kamulaştırma işlem ve kararlamadan doğa
bilecek uysşmazlıklsra ymıgı ve id*re yetkili yer-
terince bakıhttayıp merkezde ktınılacak toprak 
itiraz kömiayonlfcnnda bakriır. 

Bu komisyonlarca ve*flttı tekrarlar kesin olup 
aleyhine ya*gı ve idare yetgüi yerlerine %«şvu-
rttlamaz. 

Kamulaştırılması kesinleşen arazi tapuca Ha
zine adına yteıbr. 

fmdan hemen 
yaptırılır. 
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toplantıya çağrılarak ödevleri 

MADDE 25. — Kamulaştırmada bu kanun 
hükümlerinin uygulanması ile ilgili itirazlar ka
mulaştırma kararının arazi sahiplerine gerek
çesiyle birlikte 20 nci madde hükümleri daire
sinde bildirildiği veya ilân edildiği tarihten baş
lamak üzere bir ay içerisinde Tarım Bakanlığı
na yapılabilir. Bakanlık itirazı haklı bul
mazsa kamulaştırma işleminin tamamlanma
sına karar verir. Bu kararın yerine getirilmesi 
yardım mercilerince geri bırakılamaz. 

MADDE 26. — 25 nci maddeye göre itiraz 
haklı görülmiyerek kamulaştırma işleminin ta-
ınamlaııiflasına karar verilmesi halinde, 'kamu-
laştJima ile ügiM işlemlere karşı genel hüküm
ler dairesinde dâva açılabilir. 

Gerek mahkemede, gerek Danıştay'da dâva, 
itirazın reddi hakkındaki kararın tebHği terihin-
den banlamak üzere en geç üç ay içinde açılır. 
Zamanaşımını durduran veya. kesen sebepler 
varsa gözönünde bulundurulur. Dâva vazifesiz-
tik veya salahiyetsizlik noktasından reddedildiği 
takdirde davacı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 193 ncü maddesi hükmünden faydala
nır. 

MADDE 27. — Bu kanunun uygulanması ile 
ilgili olup görülmesi Sulh ve Asliye Hukuk 
mahkemelerine ait dâva ve işleri yerinde görmek 
üzere Asliye mahkemesi yetkisinde, gerektiği ka
dar gezici mahkemeler kurulur. Bu mahkeme
lerde şifahi muhakeme usulü tatbik olunur. 

Danıştay'da görülecek dâvalar, cevaplar ta
mamlanır tamamlanmaz yapılacak başka bir iş
lem kalmamışsa hemen ve diğer işlerden öne 
alınarak karara bağlanır. Danıştay'ın lüzumlu 
göreceği yerinde yapılacak incelemeleri ve araş
tırmaları yetkili merciler kısa bir zamanda yap
makla ödevlidirler. Bu dâvalarda cevap süresi 
uzatılamaz. 

MADDE 28. — 21, 22, 23 ncü maddelerde ya
zılı işlemlerle bu kanunun uygulanmasiyle ilgili 
her türlü itiraz ve dâvalar kamulaştırma, Hazi-
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MADDE 17. — Kam ulaştırılacak arazi ve üze
rindeki yapı ve tesislerin mülkiyetinin ihtilâfb 
olması veya arazinin ekili bulunması kamulaştır
ma işlemini durduramaz. Ekili parçaya el ko
nulması ürünün devşirilmesine kadar geri bıra
kılabilir; ürünün takdir edilen karşılığı ödenmek 
şartiyle hemen el konabilir. 

Geçici K. 

ne adına tescil ve dağıtmayı durduramıyacağı 
gibi bunların durdurulması hakkında yargı 
mercilerince de karar verilemez. 25 nci madde 
hükümleri saklıdır. 

MADDE 29. — Haksız olarak kamulaştırıldı-
ğı anlaşılan arazi henüz dağıtılmamışsa kamu
laştırma işleminin bozulmasına ve arazinin sahibi
ne geri verilmesine, dağıtma işi tamamlanmışsa 
hakikinin para ile ödenmesine karar verilir ve bu 
karar hiçbir harç ve masraf istenilmeksizin he
men ilgililere tebliğ olunur. 

Davacı haklı çrkarsa hüküm anlatıldığı veya 
yazılı olarak bildirildiği tarihten sonra dâva 
mevzuu olan arazi dağıtılamaz. 

Danıştay'da verilen kararlar derhal yerine 
getirilir ve mahkemeden verilen kararın kesin
leşmesi beklenir. 

MADDE 30. — Haksız olarak kamulaştırıl-
dığı tahakkuk eden arazi hükümden önce dağı
tılmış ise bir ay içinde, Tarım Bakanlığı, ikisi 
mahallî idare heyeti ve biri Belediye Encümeni 
tarafından seçilecek üç kişilik bir komisyonun 
istişarî mütalâasını alarak arazinin elkonma tari
hindeki değerini belirtir ve sahibine bildirir. 
Sahibi bu değere razı olursa ayrıca hüküm alma
ğa lüzum kalmaksızın alacağı derhal ödenir. 

Bu değere razı olmayanl/ar yargıca baş vura
rak bedelin hüküm altına alınmasını istiyebilir-
ler. Bu dâvalar dahi şifahi muhakeme usuliyle 
görülür ve arazinin kamulaştırma zamanındaki 
değer pahası hüküm altına alınır. 

MADDE 31. — Kamulaştırma yapılan yer
lerde arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı 
müdahil sıfatiyle katılabilir. Tarım Bakanlığı
nın bu dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil 
göstermeğe, isteklerde bulunmağa ve kanun yol
larına baş vurmağa hakkı vardır. 

MADDE 32. — Kamulaştırma karşılığı sahi
bine verilmek ve sahibi almaktan kaçındığı veya 
bulunmadığı yahut kamulaştırılan gayrimenkul 
nizalı olduğu takdirde Ziraat Bankasına yatırıl
mak şartı ile gayrimenkule el konur ve Tarım 
Bakanlığının isteği üzerine tapuca Hazine adma 
tescili, yapılır. 

Kamulaştırılan arazi, yapı ve tesisler tescil 
tarihinden itibaren iki yıl içinde bu kanun gere-
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MADDE 18. — Kamulaştırılan arazi ve üze
rindeki yapı ve tesislerin karşılığı özel bir ka
nunla çıkarılacak tahvillerle ödenir. 

Dördüncü bölüm 

Arazi verilecekler 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerine göre 
arazi aile reislerine verilir. 

Arazi verilmesinde aşağıdaki sıra gözetilir: 
a) Hiç arazisi olmayıp başkalarının arazi

sinde ortakçılık, kiracılık yapanlar; 
b) Arazisi yetmeyen çiftçiler. 
c) Hiç arazisi olmayıp ta bulunduğu yerde 

eskidenberi ziraat işçiliğiyle geçinenler. 
d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-

den çiftçi olanlar. 
e) Ocak mirasının tasfiyesi dolayısiyle ocak

tan ayrılanlarla arazisi yetmeyen çiftçi aileleri
nin askerliğini bitirmiş çocukları. 

f) Ziraat Okullarını veya Ziraat Bakanlığın
ca tanınmış kursları, bitirenlerden arazisi olma
yanlar. 

g) Evvelce çiftçi olmayıp ta arazi edindiği 

(S. Sa 

ğinoe dağıtılmadığı takdirde sahipleri almış ol
dukları bedelleri Hazineye ödeyerek bnnlan geri 
alabilirler. 

21 nci maddenin son fıkrası ile 22 ve 23 nen 
maddelerde yazılı hallerde kamulaştırılacak ara
zi, yapı ve tesisler karşılıklarının sahibine veril
mesi veya bankaya yatırılması beklenmeksizin 
Hazine adma tescil edilir ve kesinleşen karşılık
lar bu kanun hükümlerine göre sahiplerine öde
nir. 

MADDE 33. — Kamulaştırma işlerinin başla
dığı bölgelerde kamulaştırılacak arazinin belir
tilmesi ve ilgililere bildirilmesi işi 11 nci madde
de yazılı üç aylık sürenin bitmesinden başlamak 
üzere, en geç beş yıl içinde tamamlanarak derhal 
ilân olunur. Bu ilândan sonra o bölgede bu su
retle belirtilmiş bulunan arazinin dışında yeni
den kamulaştırma yapılamaz. Sonraki edinmeler
le arazinin o bölge için kamulaştırma haddi ola
rak belli edilen miktarın üstüne çıkması veya 
arazinin işlenmemesi halleriyle 16 nci maddenin 
son fıkrasında yazılı sebeple yapılacak kamulaş
tırmalar bu hükmün dışındadır. 

Dördüncü bölüm 

Arazi verilecekler 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre 
arazi aile reislerine verilir. Arazi verilmesinde 
aşağıdaki sıra gözetilir: 

a) Hiç arazisi olmayıp başkalarının arazi
sinde ortakçılık, kiracılık yapanlar; 

b) Arazisi yetmiyen çiftçiler; 
c) Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulunduğu 

yerde ötedenberi taran işçiliğiyle geçinenler; 
d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-

den çiftçi olanlar; 
e) 58 nci madde hükmüne göre miras şirke

tinden ayrılanlar; 
f) Tarım ve Veteriner okullarını veya Ta

rım Bakanlığınca tanınmış Tanm kurslarını bi
tirenlerden arazisi olmayanlar veya yetmiyenler; 

g) Evvelce çiftçi olmayrpta arazi edindiği 
takdirde çiftçilik yapacaklarına Tarnn Bakanlı-
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takdirde ççiftçilik yapmayı taahhüt edenler. 

MADDE 20. — Arazi dağıtımında yukarıdaki 
maddenin her bendi içinde de aşağıdaki sıra gö
zetilir : 

a) Çocuk sahibi olanlar. 
b) Evi' ve yeter miktarda istihsal vasıtaları 

bulunanlar. 
e) Evi olup yeter istihsal vasıtaları bulun

mayanlar. 
d) Yeter istihsal vasrtasf bulunup ta evi ol

mayanlar. 

MADDE 21. — Arazi verileceklerin Türk ol
maları ve medeni hakları kullanma ehliyetini 
haiz ve erkeklerde askerliğini yapmış ve yahut 
özel kanunlardaki muaflık veya geriye bırakılma 
hükümlerinden faydalanmış bulunmaları, çiftçi 
olmaları ve çiftçilik yapmayı, verilecek araziyi 
bizzat işletmeyi taahhüt etmeleri şarttır. 

Beşinci bölüm 

Arzi dağıtılması 

MADDE 22. — Arazi dağıtılması bu kanun 
hükümlerine uygun olarak Ziraat Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 23. — Arazi isteyenler; 
a) Hüviyetlerini ve medeni durumlarını; 
b) Arazileri varsa çeşitlerini ve gerçek yüz 

ölçülerini; 
e) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle ziraat 

alet ve vasıtalarını; 
d) Arazi istedikleri yeri; 
Gösteren o yerin ihtiyar heyetlerinden onan

mış ,bir beyan kâğıdı ile çiftçi ocağı kuracaklarına 
dair bir taahhüt kâğıdını bulundukları yerin en 
büyük mülkiye üstüne verirler. 

MADDE 24. — Bölgelere ve ziraat çeşitlieri-
ne göre hiç arazisi olmayanlara çiftçi ocağı had
leri içinde yetecek ölçüde arazi verâlir. 

Toprağı yetmeyenlerin gene bölge ve ziraat 
çeşitleri gözönünde tutularak arazileri çiftçi oca
ğı hadleri içinde yetecek ölçüye çıkarılır. 

32 — 
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ğınca kanaat getirilenler. 
Bu madde şümulüne giren kimselerden müs

takil bir işletme kuracak durumda bulunanlara, 
aile sahibi olmasalar dahi, arazi verilir. 

MADDE 35. — Arazi verilmesinde yukarıda
ki maddenin her bendi içinde de aşağıdaki sıra 
gözetilir: 

a) Çocuk sahibi olanlar; 
b) Evi ve yeter miktarda istihsal vasıtaları 

bulunanlar; 
e) Evi olup yeter istihsal vasıtaları bulun-

mıyanlar; 
d) Yeter istihsal vasıtası bulunupta evi ol-

mı yanlar. 

MADDE 36. — Arazi verileceklerin Türk ol
maları ve medenî hakları kullanma ehliyetini 
haiz bulunmaları ve çiftçi olmaları veya çiftçilik 
yapmayı taahhüt etmeleri ve her iki halde de 
verilecek araziyi bizzat işletmeleri şarttır. 

Vasisi ister ve sulh yargıcı da izin verirse ve
lisi olmıyan küçüklere de toprak verilebilir. 

Beşinci bölüm 

Arazi verilmesi 

MADDE 37. — Arazi bu kanun hükümlerine 
uygun olarak Tarım Bakanlığınca verilir. 

MADDE 38. — Arazi isteyenler: 
a) Hüviyetlerini ve medenî durumlarını; 
b) Arazileri olup olmadığını, varsa çeşitle

rini ve gerçek yüz ölçülerini; 
c) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle tarım 

alet ve vasıtalarını; 
d) Arazi istedikleri yeri; 
gösteren o yerin ihtiyar heyetlerinden onan

mış bir beyan kâğıdını Tarım Bakanlığınca yet
kilendirilecek mercilere verirler. 

MADDE 39. — Hiç arazisi olmayanlara, böl
gelere ve tarım çeşitlerine göre bir çiftçi ailesi
nin geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetleri
nin değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet 
ve çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi içinde 
arazi verilir. 

Toprağı yetmiyenlerin arazileri yukarıki 
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MADDE 25. — Bölgenin tabii ve iktisadi 
şartlarına göre verilecek arazinin türlü kültür 
arazisi çeşitlerini içine alması gözönünde tutulur. 

Bir kişiye verilecek arazinin bir yerde ve top
lu oltması gözetilir. 

MADDE 26. — Arazi isteyen kişiye, oturduğu 
yerde dağıtılacak arazi bulunmadığı veya kalma
dığı takdirde önce o bölge içinde başka bir yerde 
ve burada da dağıtılacak arazi bulunmadığı hal
de yakın ve alıştığı iklim şartlarına uygun b<i.şka 
bir bölgede arazi verilir. 

Kamu işi gören her türlü Devlet çiftlikleri 
ve işletmeleri içerisinde bulunan sahipli arazinin 
tabiat ve vasıflan gözönünıde tutularak o çevrede 
dengi değerde Devlet tepraklariyle değiştirmeye 
Ziraat Bakanlığı yetkilidir. 

Bu yüzden çıkacak uyuşmazlıklar bu hükmün 
tatbikma engel olamıyacağı gibi bu işlerden ötü
rü mahkemelerce ihtiyati tedbir ve haciz kararları 
verilemez. 

MADDE 27. — Arazi üzerindeki yapı ve te
sisler bedel karşılığında ve borçlandırma yoluy
la verilir. 

Bu bedel her bölge için Ziraat Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar kurulunca belli edilir. 

Borçlandırma, verilen arazi, yapı ve tesisle
rin temlikinden itibaren gelecek beşinci yılın 
Eylülünden başlamak ve yirmi yılda eşit taksit
lerle ve faizsiz olarak ödenmek üzere Ziraat 
Bankasınca yapılır. 

Arazinin mülk edinilmesinden sonra borçlu 
çiftçinin, ilköğretime başlayan her çocuğu için 
geri kalan borcundan % 5 i indirilir. 

MADDE 28. — Yıllık taksitlerini ödemeyen
lerden yıllık ürünlerinin geçinme haddinden ar
tık kalan kısmı Tahsili Emval Kanunu hüküm
lerine göre Ziraat Bankasınca tahsil olunur. 

Beş yıllık taksitlerini ödemeyenlerin çiftçi 
ocağının tümü Tahsili Emval Kanununa göre 

Geçici K. 

fıkra hükümleri dairesinde yeter miktara çıkarı
lır. 

Verilecek arazinin imkân nispetinde bir yer
de ve toplu olması gözetilir. 

MADDE 40. — Arazi dağıtımı bölgenin tabiî 
ve iktisadi şartlarına göre çeşitli istihsal bölüm
lerini içine alan mürekkep işletmeler kurulabile
cek surette yapılabileceği gibi istihsallerini bağ
cılık, meyvacılık, bahçecilik, fidancılık, tarla 
ziraati ve hayvancılık gibi bir istihsal bölümün
de toplayan basit işletmeler kurulabilecek şekil
de de yapılabilir. 

MADDE 41. — Arazi isteyen kimseye, otur
duğu yerde verilecek arazi bulunmadığı veya 
kalmadığı takdirde önce o bölge içinde başka 
bir yerde ve burada da verilecek arazi bulun
madığı veya kalmadığı halde yakın ve alıştığı 
iklim şartlarına uygun başka bir bölgede arazi 
verilir 

MADDE 42. — Arazi ve üzerindeki yapı ve 
tesisler bedel karşılığında borçlandırma yoluyla 
verilir. 
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satılarak borç ödetilir. Satılan ocağm bir par
çası ocak kurma sırasında borçluya ait olduğu 
takdirde borçluya payma düşen bedel ödenir.. 

Zor durumlarda bu hükümler tatbik edil
mez. Zor durumun takdiri Ziraat Bakanlığına 
aittir. 

MADDE 29. — Bu kanunun yayınlanma
sından sonra sahip olduğu arazinin tümünü her
hangi bir suretle elden çıkaranlar veya çiftçi 
ocağı haddinden aşağı düşürenler bu kanunun 
tanıdığı haklardan faydalanamazlar. 

MADDE 30. — İşlenmemesi yüzünden kamu 
laştırılan veya ocak bedelinden olan borcun öden
memesi sebebiyle satılan arasi sahiplerine, tek
rar arazi verilmez. 

Geçici K. 

MADDE 43. — Sahip olduğu arazinin tümü
nü veya biı* kısmını bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra herhangi bir suretle elden çıka
ranlar bu kanunun tanıdığı haklardan fayda
lanamazlar. 

MADDE 44. — Arazisi, işlenmemek yüzün
den kamulaştırılan veya bu kanun hükümleri da
iresinde geri alınanlara, yeniden arazi verilmez. 

Altına bölüm 

Malî hükümler 

MADDE 45. — Kamulaştırma bedeli eşit 
taksitlerle ve kamulaştırmayı takip eden yıldan 
itibaren yirmi yılda ödenecek «Toprak tahvilleri» 
adlı Hazine tahvilleriyle ödenir. Her taksite se
nelik % 4 faiz yürütülür. Her yılın kupon vâ
desi 30 Eylül'dür. Toprak tahvillerinin en kü
çük kupürü 100 lira itibarî kıymetlidir. Kamu
laştırma bedelinin 100 liradan aşağı kesri para 
ile ödenir. 

Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre 
Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca belirtilecek miktarda tahvil çıkarılır. 
Bu tahvillerin ana ve faizini ihtiva eden ku
pon bedelleri vâdelerinden beş sene sonra Ha
zine lehine zaman aşımına uğrar. 

Toprak tahvilleri, ödenmemiş kupon bedel
leri üzerinden diğer Devlet tahvillerine tanınan 
imtiyaz ve hakları tamamen haizdirler. 

Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve di
ğer giderleri karşılayacak ödenek her yıl Devlet 
borçları bütçesinde ayrı bir fasla konur. Her 
tertipte çıkarma giderleri Devlet borçları büt
çesinde açılacak ayrı bir fasla ödenek kayde
dilerek harcanır. 

Maliye Bakanlığı her tertipte çıkarma için 
elli bin liraya kadar geçici harcamaya izinlidir. 

17 ve 29 ncu maddeler hükümleri saklıdır. 
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Altnm bSHim 

Kwnüuf ve donatım 

MADDE 31. — Çiftçi ocağı karacaklara iş
letme yapılarını ve arazi ıslahatını ve diğer te
sisleri ve onarmayı meydana getirmek üzere 
Ziraat Bankasınca yirmi beş yıla kadar vadeli 
yetecek ölçüde kuruluş kredisi açılır. 

MADDE 32. — Çiftçi ocağı kuracaklara ye
tecek ölçüde canlı ve cansız demirbaş ve istihsal 
malzemesi Türkiye Zirai Donatım Kurumu ta
rafından tedarik edilerek taksitle ödenmek üze
re verilir. 

MADDE 33. — Ziraat Bakanlığının ıslah is
tasyonlarında, fidanlıklarında ve hayvan yetiş
tirme müesseselerinde yetiştirilen iyi cins to
humluk, fidan ve damızlık hayvanlardan dağıtı
lacaklar tercihan çiftçi ocağı sahiplerine verilir. 

MADDE 46. — Dağıtılacak arazi, yapı ve 
tesislerin karşılığı Maliye ve Tarım Bakanlıkla
rınca belirtilecek esaslara göre tâyin edilerek 
borçlandırmayı takip eden altmcı yılın Ocak 
ayından başlamak ve yirmi yılda, yirmi eşit 
taksitte ve faizsiz olarak ödenmek üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası adına senede bağ
lanır ve senetleri bankaya verilir. 

Borçlunun ilköğretim çağına giren her ço
cuğu için geri kalan taksitlerinden % 5 indi
rilir. 

Vâdesinden önce ödenen taksitlerden yıllık 
% 5 iskonto yapılır. 

MADDE 47. — Arazi verileceklere kuracak
ları işletme yapı ve tesislerini meydana getir
mek, bunların onarılmasını ve işletmenin yıl
lık işletilmesini sağlamak üzere Türkiye Cumhu-
tiyeti Ziraat Bankasında kurulacak özel bir fon
dan kredi açılır. 

Kuruluş kredisi yirmi beş yıla, onarma kre
disi on yıla ve yıllık işletme kredisi bir yıla kadar 
vadeli olabilir. 

Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktar
larına ve % 5 i geçmemek üzere faizlerine müte
allik esaslar Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlık
larınca birlikte belirtilir. 

MADDE 48. — Yukanki maddede yazılı özel 
fonun kaynakları şunlardır: 

a) Her yıl bütçesine bu maksatla konacak 
ödenek; 

b) 45 nci maddede yazılı alacaklardan yapı
lacak tahsilat. 

MADDE 49. — Küçük arazide işletme kura
caklara yetecek ölçüde canlı ve cansız demirbaş 
ve istihsal malzemesi Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu tarafından tedarik edilerek taksitle 
ödenmek üzere verilir. 

MADDE 50. — Tarım Bakanlığının fcglah is
tasyonlarında, fidanlıklarında ve hayvan yetiş
tirme müesseselerinde yetiştirilen iyi cins to
humluk, fidan ve damızlık h ayvanlardan dağı
tılacaklar tercihan bu kanun gereğince toprak
landırılmış olanlara verilir. 
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Yedinci bölüm 
Çiftçi ocakları 

MADDE 34. — Çiftçi ocağı arazisi, bölgele
re göre bir çiftçi ailesinin geçinmesine ve aile 
fertlerinin iş kuvvetlerini değerlendirmeğe ye
tecek genişlik, kuvvet ve çeşitte arazidir. 

MADDE 35. — Çiftçi ocakları bütün zirai 
istihsal bölümlerini içinde toplayan mürekkep 
işletmeler biçiminde kurulabilecekleri gibi istih
sallerini bağcılık, meyvacılık, bahçecilik, fidan-

MADDE 51. — Bu kanun ile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına verilen işler banka
nın aslî ödevlerinden olup banka bu işlerin yü
rütülmesi için teşkilâtına zaruri gördüğü servis 
ve kadroları ekleyebilir. îlâve teşkilât masraf
ları özel fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık 
ayrı hesap tutarak bilanço tanzim eder. 

özel fonun bilançosu zarar gösteren yıllar
da bu zarar ertesi yıl Devletçe bütçeye konacak 
ödenekle karşılanır. 

MADDE 52. — Dağıtılan arazi ile yapı ve 
tesislerden ve bu kanun hükümleri dai
resinde açılan kuruluş, onarma ve çe
virme kredilerinden de#an alacaklar va
desinde, ödenmediği takdirde Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca borçlunun arazisi, 
yapı ve tesisleri ile işletme vasıtaları dışmda 
kalan haczi caiz mallarından Tahsili Emval Ka
nunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Borçlunun arazi, yapı ve tesisleri ile işletme 
vasıtaları dışında müraeaat edilebilecek malları 
olmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası bu vasıtalar üzerinde Tahsili Emval 
Kanununa göre haciz ve takip hakkmı kullan
makla beraber 57 nci madde hükümleri dairesin
de arazinin geri alınarak tapu kaydının Hazine 
adma değiştirilmesini mahkemeden isteyebilir. 
İsteğin mahkemece kabulü halinde ödenen tak
sitler ve yapılan zaruri veya faydalı masraflarla 
elde edilen intifa bedellerinin karşılıklı mahsu
bunda aynı madde hükümleri tatbik olunur. 

Zor durumda bu hükümler tatbik edilmez. 
Zor durumun tâyin ve takdiri ve bu duruma 
göre alacakların ne müddet geri bırakılacağı 
Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca kararlaştırılır. 
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cıbk, tarla ziraati veya hayvancılık gibi zirai is
tihsal bölümlerinden birinde toplayan basit iş
letmeler halinde de kurulabilir. 

MADDE 36. — Çiftçi ocağı; arazisiyle bu 
arazinin işletilmesine ayrılan her türlü yapı ve 
tesislerden kurulmuş bir bütündür. Çiftçi 
ocaklarının veraset suretiyle geçiş hükümleri 
mahfuz kalmak üzere tek sahip adına tapuya 
yazdırılması gerektir. 

Bir aile her nerede olursa olsun birden fazla 
çiftçi ocağına sahip olamaz. 

Tapuya yazdırma ile çiftçi ocağmm kurul
ması tamamlanır. 

MADDE 37. — Çiftçi ocağı hiç bir suretle 
bölünemez; veraset yoliyle geçme hükümleri 
mahfuz kalmak şartiyle müşterek veya iştirak 
halinde mülkiyete mevzu olamaz. 

Yalnız bu kanunun kabul ettiği hallerde ve 
ancak toplu olarak satılır. 

Ocak sahibi çiftçi ocağı üzerinde karşılıklı, 
karşılıksız, sağlıkta yürür veya ölüme bağlı hiç
bir temliki tasarrufta bulunamaz, ocağı kiraya 
veremez, başkası lehine herhangi bir aynı hakla 
takyit edemez. 

Çiftçi ocağı askerlik ve belgelendirilen uzun 
hastalığın süresi boyunca kira ile işletilebilir. 

I Geçici &. 

Yedinci bölüm 

t Verilen araziye ait hükümler 

MADDE 53. — Bu kanun hükümleri dahilin
de verilen gayrimenkuller, 42 ve 46 ncı madde
ler gereğince borçlandırılacak miktar ile 47 nci 
maddeye göre Ziraat Bankasında kurulacak 
özel fondan verilecek kredinin ulaşabileceği mik
tarın tamamı için borçlandırma senedinde yazılı 
şartlar dairesinde Ziraat Bankasına ipotek edil
mek suretiyle arazi verilen adma tapuya bağla
nır. 

MADDE 54. — Verilen gayrimenkullerin be
delleriyle 47 nci maddeye göre Ziraat Bankasın
da kurulu özel fondan açılan kredilerden doğan 
borçlar tamamiyle ödenmedikçe bu gayrimen
kuller üzerinde temliki hiçbir tasarrufta bulu
nulamaz ve bankaları lehine aynı bir hak ihdas 
edilemiyeceği gibi şahsî bir hak da bu gayri
menkullerin sicillerine kaydedilemez. 

Bu gayrimenkuller tüzel ve gerçek kişilerin 
alacakları için haczolunamaz. 

Yukarıki fıkralar hükümleri verilen işletme 
vasıtaları hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 55. — Toprakları yetmediğinden 
dolayı bu kanun gereğince kendilerine arazi 
verilenlerin evvelce tasarrufları altında bulu
nan arazi ile bu işletme içindeki yapı ve tesis
ler dahi bunların üzerinde arazi verilmesinden 
evvel üçüncü şahısların teessüs etmiş aynî hak
lan ve mevcut hacizler saklı kalmak şartiyle bu 

J bölüm hükümlerine tâbidir. 

I MADDE 56. — Bu kanunla verilen arazi or-
takçılrkla işletilemez ve kiraya verilemez. Asker
lik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi makbul 
sebepler varsa kira ile işletilebilir. Kira ile iş
letmeyi zarurî bulan sebepleri Tarım Bakanlığı 
takdir eder. 

j MADDE 57. — Bu kanunla verilen arazi sa-
M hibi tarafından işletilemiyerek terkedilir veya 
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MADDE 38. — Çiftçi ocakları mülkekinme 
bedeline ve ocak sahiplerine verilecek her türlü 
kredilere karşılık olarak borçlar ödeninceye ka
dar Ziraat Bankasına kanunin ipotek edilmiş sa-
yılrr. 

Ocaklar üzerine bundan başka gayrimenkul 
rehini tesis edilemez. Tüzel ve gerçek kişiler 
alacakları için haczolunamaz ve satılamaz. 

MADDE 30. — Ocak sahibinin ölümü halin
de mirasçı birden fazla ise ocağı idare etmek üze
re sulh yargılığmca mirasçılar arasından reşit 
ve ehliyetlisi ocak reisi seçilir. 

Seçilecek reisin sıhhatli, ahlâklı, muhitin 
emniyetini kazanmış olması ve çiftçiliğe ait iş
lerin ehli bulunması şarttır. 

Mirasçılar arasında ehliyetli reşit yoksa ve 
reşit olmayan mirasçı birden çok ve vasiler de 
müteaddit olursa ocağı işletmek üzere vasiler
den en ehliyetlisi sulh yargrlığınea ocak reisi 
seçilir. 

Sulh yargılığı ehliyetin belli edilmesinde zi
raat teşkilâtının mütalâasını alır. 

Geçici K. 

ortaklıkla veyahut özürsüz olarak kira ile işle
tirse Tanın Bakanlığının, bu kanun gereğince 

ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, gayrimen-
kullerin geri verilmesini ve tapu kaydının siline
rek Hazine adına değiştirilmesini mahkemeden 
istemeğe hakkı vardır. Bu işlerde basit muhake
me usulü tatbik olunur. 

Oayrimenkullerin geri alınması halinde öde
nen taksitler ve yapılan zarurî veya faydalı 
masraflarla araziden elde edilmiş olan intifam 
bedelleri karşılıklı olarak hesap edilir. Değer
lerde ziyade varsa fazlası geri alınır. Arazinin 
işletilmeyen yıllara ait ecri misli tazminat ola
rak kendisinden alınır. 

MADDE 58. — Borç daha evvel ödenmiş ol
sa bile borçlanma, tarihinden başlayarak 25 yıl 
geçmedikçe ilgili arazi, yapı ve tesislerle işlet
me vasıtaları bu bölümdeki hükümlere tâbi ka
lırlar. 

MADDE 59. — Arazi, yapı ve tesisler verile
nin ölümünde mirasçıları araziyi iştirak halinde 
işletirler. Muristen kalan araziyi idare ve işlet
mek için mirasçılar kendi aralarında uyuşarak 
şirkete terekenin açılmasından itibaren üç ay 
içinde bir mümessil seçerler. 

Bu müddet içinde seçemedikleri veya uyuşa-
madıklart takdirde sulh yargıçlığmca mirasçılar 
arasından reşit ve ehliyetlisi seçilir. Sulh yargıç
lığı ehliyetin belli edilmesinde tarım teşkilâtının 

.mütalâasını alabilir. 
Şirketten ayrılmak isteyen mirasçılar kal

mak isteyenlerle uyuşarak hisselerini mirasçı
lardan birine veya bir kaçına satabilirler. Şu 
kadar ki arazi bütünlüğünün bozulmaması ve ara
zi üzerindeki bütün yapı ve tesislerle işletme va
sıtalarının dahi birlikte devredilmesi şarttır. 

Şirketten ayrılan mirasçıların miras hisseleri 
için dahi bu arazi ipotek edilemez. 

54, 55, 56, 57, 58 nei maddeler hükümleri mi-
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MADDE 40. — Ocaktan ayrılmak isteyen mi
rasçıların payları ocağı tevarüs eden mirasçılar 
tarafından en fazla beş yılda ve eşit taksitlerle 
ödenir. Süresi içinde borç ödenmezse ocak top
lu olarak Sulh yargılığrnca satılarak bedeli oca-
ğm borçlan Ödendikten sonra kalanı mirasçılar 
arasında paylan ölçüsünle üleştirilir. 

Ocakla ilgisini kesmemiş olan küçükler işlet
mede çalışmak zorundadırlar. 

Aksi halde reis tarafından yukandaki hüküm
ler içinde payları ödenerek ocakla ilgileri kesi
lebilir. 

Ocak reisi; reşit olan mirasçıların paylarını 
ödeyerek ocakla alâkalarını kesebilir. 

Sekizinci bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 41. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilecek arazinin yerini göstermekte arazi, de
mirbaş çeşitlerinin sayılarının belli edilmesinde 
ve bu kanunun yürütülmesi ile ilgili diğer hu
suslara ait bütün işlemlerde Ziraat Bakanlığı 
takdir hakkını haizdir. 

MADDE 42. — Ziraat Bakanlığının izni ol
madan işgal, ihya ve açma yollariyle arazi edin
me yasaktır. Aksine iş yapanlar Ziraat Bakanlı
ğınca araziden çıkarılır. 

MADDE 43. — Arazi kamulaştırma ve dağıt
ma işini yalnız Ziraat Bakanlığı yapar. Diğer 
makamların bu hususlarda yetkileri kaldınl-
mıştır. 

MADDE 44. — Bu kanun hükümlerine göre 
yapılacak müracaatlar ve işlemler için hiç bir 
vergi, resdm ve harç alınmaz. 

Geçici K. 

rasçılar tarafından iştirak halinde işletilen ara
zi, yapı ve tesisler hakkında dahi tatbik olunur. 

Borç tamamiyle ödenmedikçe ve ödense bile 
borçlanma tarihinden başbyarak yirmi beş yıl 
geçmedikçe taksim veya şuyuun giderilmesi iste
nemez. 

Sekizinci bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 60. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilecek arazinin yerini göstermekte, arazi 
miktan ile demirbaş çeşit ve sayılarının belli 
edilmesinde Tarım Bakanlığı takdir hakkını ha
izdir. 

MADDE 61. — Bu kanun hükümlerinin tatbiki 
dolayısiyle yapılacak bütün müracaatlar ve verile
cek dilekçe, beyanname, taahhütname, senet, ta
sarruf belgeleri veya benzerleri ve sair her türlü 
kâğıtlar ve bütün resmî mercilerce ve noterler
ce yapılacak işlemler bütün vergi, resim, harç
lardan ve pul mükellefiyetlerinden muaftır. 
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MADDE 45. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmek üzere Ziraat Bakanlığına bağlı ayn bir 
teşkifjât kurulur. 

MADDE 46. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtmak için arazi kamulaştırma işlerinin ve 
arazi dağıtımının yapılacağı yerler Ziraat Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. , 

MADDE 47. — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir tüzükler yapılır. 

MADDE 48. — Araziyle ilgili olupta bu ka
nuna aykırı bütün hükümler kaldırılmıştır. 

Geçici K. 

MADDE 62. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtmak için arazi kamulaştırma işlerinin ve 
arazi dağıtımının yapılacağı yerler Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

MADDE 63. — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir tüzükler yapılır. 

MADDE 64. — 716 sayılı Borçlanma Kanu
nunun 3 ncu maddesi ve 2490 sayılı arttırma, ek
siltme ve ihafe Kanununun 56 nci maddesinin 2 
nci fıkrası ve 2510 sayılı iskân Kanununun 17 nci 
maddesine bağlı toprak tevzi cetveli ve bu mad
denin sanatkârlara yarım istihkak toprak verile
ceğine dair olan fıkrası ile 20 ve 21 nci madde
leri ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 6 nci mad
desi hükümleri ve arazi dağıtılması hakkındaki 
diğer makamların yetkileri kaldırılmıştır. Bu 
kanuna aykırı sair hükümler arazi hakkında ca
ri olmaz. •; # 

GEÇİCİ MADDE — 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 6 nci maddesinin yürürlükle bulundu
ğu süre içinde Devletin hususi mülkiyetinde ol
mayıp hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 
âmmenin hizmetine tahsis edilmemiş olan ham 
toprağı açanların bu kanunun yürürlüğe gir
mesi tarihinden başlıyarak altı ay içinde o yerin 
eu büyük Mülkiye üstüne başvurmaları şartiyle 
hükmü kaldırılan 6 nci madde uyarınca ve âdi 
iskân haddi içinde belli olacak hakları tanınır. 
İdare mercileri bu müracaatları en kısa bir 
zaman içinde neticelendirmekle ödevlidirler. 
İlgililer, idare mercilerinin istiyecekleri bilgileri 
ve gerekli masrafları bu mercilerce belli edile
cek süre içinde vermezlerse haklarından vazgeç
miş sayılırlar. Altı ay içinde müracaat etmiyen-
lerin veya müracaatları kabul edilmiyenlerin iş 
galleri altında bulundurdukları topraklarla is
kân haddi üstündeki miktarlar, gayrimenkulc te
cavüzün men'i hakkındaki kanunda yazılı usul -
ler dairesinde müddet ve şartla bağlı olmaksızın 
Tarım Bakanlığının isteği üzerine zilyetlerin 
elinden alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. 
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MADDE 49. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 50. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. B. 
ffümi Uran 

Mı B. 
Yücel 

S. 1. M. B. 
Dr. H. Alataş 

Mü. B. 

Ad. B. M. M. B. 
H. Türel A. R. Artunkul 
Ha. B. Ma. B. 
# . Saka y. E. Sümer 

Na. B. tk. B. 
Sim Day Fnad Sirmen 

G. î. B. Zr. B. 
SuadH.Ürgüblü Ş. R. Hatif oğlu, 

Ti. B. 
A. F. Cebesoy C. 8. Siren 

Geçici K. 

MADDE 65. — Bu kanun yayınlandığı tarih-
ten başiıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 66.'— Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

»+<( 
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S, Sayısı: 100 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe 
kanununa bağlı A cetvelinde değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1431) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü S . V . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/368 - 6/982 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . V . 1945 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Scracoğlu 

Gerekçe 

Bakanlığıma bağlı Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetveli üzerin
de değişiklikler yapılması gerekmiş bu yüzden ilişik kanun tasarısı düzenlenmiştir. 

Bu değişiklik üç bölümde hulâsa edilmiştir: . 
A) Bütçenin bazı bölüm ve maddeleri arasında aktarma yapılması, 
B) Bütçenin bazı bölümlerine ek ödenek verilmesi, 
C) Bütçede yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek konulması, 
Aktarma için (1) numaralı cetvelde işaret edildiği üzere iki tertipten 59 400 lira indirilerek muh- • 

telif tertiplere eklenmiştir. 
Olağanüstü ödeneğe ait 1 600 lira tasarının 3 ncü maddesinde gösterildiği gibi 2 nci bölümün 

müteferrik müstahdemler maddesinden temin edilmiştir. • 
İndirilen tertiplerden 9 400 lirası müstahdemler ücretlerindendir ki bunun 2 400 lirası 1944 

malî yılı bütçesinin kabulünden sonra yürürlüğe giren ve memurlara yapılacak yardımları âmir bu
lunan 4598 sayılı kanun hükümleri icabındandır. Diğer 7 000 lirası da bu yılki harp durumu karşı
sında muhtelif bölümlerde noksan kalan ödenek dolavısiyle yıl sonuna kadar yapılması lâzım hizmetler 
karşılığıdır. 

Bunlardan birisi de sigorta için alman 50 000 liralık Ödenektir. İdare bu ödeneği millî bankada 
tesis edeceği fon için istemiştir. Fakat tatbikatta bu fonun bu sene içerisinde tesisine imkân görü
lemediği gibi 1945 yılı içinde de ödenek darlığından sigorta için para konulmamış ve bu sene bu 
paranın çok ihtiyaç olan diğer hizmetlere karşılık gösterilmesi zarurî görülmüştür. 

Zam yapılan tertiplerden kilometre uçuş parasına konulan Ödenek bu şene fazla servis yapılması 
ve uçucu personelin daha fazla kilometre yapması yüzünden bahar servisinde kendilerine istihkak
larının ödenmesi maksadiyle bilhesap konulmuştur. Diğer mühim zam yapılan tertip geri verilecek 
bilet ücretleri tertibidir. 1944 yılı varidat bütçesi (B) cetvelinde işletme hasılatı (200 000) lira ola
rak tahmin edildiği halde yeni açılan hatlarla beraber umumî şekilde halkımızın havacılığa fazla 



rağbet jfikftoden bu niiktar tahminin çok fevkine yükselmiş ve bu yüzden bütçeye konulan ödenekle 
acentelerimize ait komisyonlar, ödenemediği gibi memur ve yolcularımızın nakli için bir kısım eşhasa 
da borçlu kalınmıştır. Verilecek borçlarla sene sonuna kadar olan komisyon vesaire hesabedilerek bu 
miktar ödenek talep edilmiştir. 

Munzam ödenek talebine gelince: Yukarıda da bilmünasebe arz ve izah edildiği üzere idare bu 
sene servislerinden tahminden fazla varidat elde etmiş bundan başka memlekete çok miktarda gelen 
yabamı ^tayyarelerden aldığı iniş kalkış ücretleri, yine müttefik yabancı milletlerin istifadelerine tah
sis eylediği kiralar ve nihayet senelerdenberi ekle tutup bu sene içerisinde yaptırılan yer altı tankla
rından akaryakıt için istifade ederek boşalan ve adedleri binlere baliğ olan benzin bidonları satışı 
vesair müteferrik hasılat ile (550 000) lira kadar bir para toplanmıştır. 

Mevcut para ile en hayati işlerin yapılması ve bu idarenin Önemli işleri içerisinde olan işletme, 
satmalına ve tesisat fasıllarına tevzii suretiyle yaV. nida açacağı hava seferlerini sağlaması derpiş edil
miştir, 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Bütçe Komisyonu 9 .V . 1945 

Esas No. 1/431 
Karar No. 68 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair Ulaştırma Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 5 . V . 1945 ta
rihli ve 6/982. say ılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
buyurulmakla Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Ce-
besoy ve Havayolları Genel Müdürü ile Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Tasan» yıl sonuna kadar yetmiyeceği anlaşı
lan işletme ile ilgili tertiplerin noksanlarını ta
mamlamak ve kanunla emredilen hizmetlerin 
yapılmasını sağlamak maksatlariyle Genel Mü
dürlük 1944 yılı bütçesinin, tasarrufu mümkün 
tertiplerinden 59 400 liralık aktarma yapmak 
ve yine işletme ve satrnalma ile tesislere harcan
mak üzere 550 000 lira ek ödenek verilmek ve 
4598 sayılı kanunun emrettiği yardımlar için 
de 1 600 lira olağanüstü ödenek konmak ve bir 
bölüm adının kanun değişikliğine göre düzeltil
mesini sağlamak maksadiyle hazırlanmıştır. 

Gerekçesinin incelenmesinden ve alınan izah
lardan sonra tasarı esas itibariyle kabul edilmiş 
ve genel bütçeye ilişkin ve geçenlerde Meclisçe 
kabul edilen bir kanuna göre bu idareye satmal-

dığı uçak ve yedek gereç taksitlerini ödemek 
için verilmiş olan bir milyon li.alık ödeneğin de 
ek ödenekler arasına konularak harcanmasının te
mini uygun görülmüştür. 

Bundan başka yazıya ilişkin bazı değişiklik
ler yapılmak suretiyle tasarı yeniden düzenlen
miştir. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yük-
sek Başkanlrğa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan M. 

İstanbul 
F. öymen 

Çanakkale 
8. T. Arsal 

Giresun 
M. Akhaya 

İstanbul 
H. Kortel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Başkan V. 
Edirne 

N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl. Refet Alpma 

Diyarbakır 
R. Bekti 

Giresun 
A. Sayar 

İzmir 
M. Birsel 

Rize 
T. B. Balta 

Urfa 
E. Tekeli 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmi 

Bitlis 
n B. Osma 

Eskişehir 
Y. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kütahya 
H. Pekcan 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

(S. Sayısı : 100) 



HÜKÜMETİN TEKI/ÎPt 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 
yıl% Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik bir sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (59 400) liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (550 000) lira munzam ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 2 nci faslının müteferrik müs
tahdemler ücret maddesinden (1 600) lira tenzil 
edilerek ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı yeni
den açılan tertiplere olağanüstü ödenek konul
muştur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 5 nci faslının adı (4178 ve 4598 
sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zam
ları) ve 14 ncü faslınm adı (4598 sayılı kanun 
gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayım tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başb. Ad. B. M. S. B. 
$. Saraçoğlu B. Türel A. B. Artunkal -

içiş. B. Dışiş. B. V. Ma. B. 
Hilmi Tiran N. E. Sum&r N. E. Sümer 

M. E. B. Ba. B. Eko. B. 
Yücel Sim Day Fuad Sirmen 

Sa. ve So. Y. B. G. ve Teki. B. Ta. B. 
Dr. Sadi Konuk S. H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 

Ulaş. B. Ti. B. 
A, F. Cebesoy C. S. Siren 

(S. Sayısı 

3 — 
i BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞÎ 

Devht BavayoUan Genel Müdürlüğü 1944 yılı 
i Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 59 400 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (1 550 000) lira ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli "cetvelin ikinci bölümünün hizmetliler 
ücreti maddesinden 1 600 lira düşülerek ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertip
lere olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin beşinci bölümünün adı (4178 ve 
4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk 
zammı) ve 14 ncü bölümünün adı (4598 sayılı 
kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire 
giderleri) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

: 100) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

F. M. 

[1] SAYILI CETVEL 

Muhassastın nev'i 

7 
8 

9 
10 

18 
22 

Ücretler 
Müteferrik müstahdemler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zamları 
Memur ve müstahdemler 
Kilometre uçuş parası 
Büro masrafları 
Tenvir 
Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
Geri verilecek bilet ücretleriyle bilet satış komisyonları 
Sigorta ücreti 

Tenzil 

9 400 

YEKÛN 

50 000 

59 400 

Zam 

2 400 
10 000 

3 000 
1 000 

4 000 
40 000 

59 400 

P. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Muhassasatın nev'i 

15 Hava ve yer nakil vasıtaları masrafları 
1 îşletme 
2 Satınalma 

Lira 

230 000 
255 000 

Fasıl yekûnu 485 000 

16 Meydanlar ve istasyon binaları atelye, hangar ve inşa, tesis ve istimlâk işleri 65 000 

YEKÛN 550 000 

F. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

Muhassasatın nev'i 

7/A 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak yardımlar 
1 Doğum yardımı 
2 ölüm yardımı 

Lira 

800 
800 

Fasıl yekûnu 1 600 

(S. Sayısı : 100) 
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hütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetvelle? 

CETVEL [1] 

Ödeneğin çeşidi 

ücretler 
Müteferrik müstahdemler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek 
Memur ve hizmetliler 
Kilometre uçuş paras 
Büro giderleri 
Tenvir 
Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve giderleri 

Düşülen 
Lira 

9400 
çocuk zammı 

0eri verilecek bilet ücretleriyle bilet satış komisyonları 
Sigorta ücreti 

Sw 

. . v * i 

OETVEL [2] 

ödeneğin çeşidi 

Hava ve yer nakil vasıtaları giderleri 
İletme 
Satmalma j _ ; 

Meydanlar ve istasyon binaları atelye, hangar, i: 
tamir işleri 

50 000 

TOPLAM 59 400 

Bolüm, toplamı 

nşa, tesis,,kamulaştırma ve 

Toplam 

Eklenen 
Lira 

2 400 
10 000 

2 000 
1 000 

4 000 
40 000 

59 400 

Lira 

230 000 
1 255 000 

1 485 000 

65 000 

1 550 000 

OETVEL [8] 

ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak yardımlar 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm Toplamı 

Lira 

800 
800 

1 600 

I I « • » 

(S. Sayısı : 100) 





S. Sayısı: 101 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 
1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/424) 

T. C. 
Başbakanlık 26 .IV . 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-353 6/915 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . IV . 1945 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun* tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzede-
rim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 akçalı yılı bütçesine 1 527 400 lira 
munzam ve 150 000 lira olağanüstü ödeaek verilmesi hakkındaki kanun gerekçesi 

1. — P. T. T. Umum Müdürlüğünün 1944 akgalı yılı gider bütçesine konulan ödenekten bir 
kısmının bir taraftan dünya savaşının devamı dolayısiyle bazı işletme maddeleri fiyatlarında baş-
gösteren yükselişler, diğer taraftan yurdun bazı bölgelerinde vukuagelen depremlerin yaptığı ha
sarlar ile yeni teşkil edilen ilçelerde ve Genel Kurmayca lüzum görülen diğer yerlerde açılan ve 
açılacak olan P. T. T. merkezlerinin muhtaç oldukları idare giderleri yüzünden sene sonuna ka
dar ihtiyacı temin edemiyeceği ve yapılan tahmine göre 1 527 400 liraya baliğ olmuş bulunan bu 
giderin diğer tertiplerden artım ve münakale suretiyle karşılanmasına da imkân olmryacağı anla
şılmış olduğundan bu miktarın munzam ödenek olarak bu tertiplere eklenmesine, 

2. — Bir çokları memleketin en ücra köşelerinde ve sıhhi kuruldan mahrum yerlerde çalışan 
P. T. T. memurlarının bilhassa gece çalışması yükünden mâruz kaldıkları umumî zafiyet dolayısiy
le verem gibi müthiş bir hastalığın yapmakta olduğu tahribatı önlemek ve bu fedakâr grupa bu 
alanda olsun bir kolaylık temin etmek için "bir sanatoryum tesisi düşünülmüş ve bu hizmetin 
1944 akçalı yılı içinde 150 000 liralık bir harcamayı istilzam edeceği tahmin edilmekte bulunmuş 
olduğundan bu miktarda olağanüstü ödenek alınmasına lüzum görülmüştür. 

Binaenaleyh, 4646, 4647 sayılı kanunlar gereğince % 50 ye iblâğ edilen resmî dairelerin posta 
ve telgraf ücretlerinden temin edilecek gelirin gerelf munzam ve gerek olağanüstü ödeneklerin ta
mamını karşılamağa yeteceği anlaşılmıştır. 

Bölüm : 5/A - Madde : 1 
4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince yapılacak doğum yardımı 

4898 sayılı kamın gereğince ödenecek olan doğum parası için bidayeten 25 000 liralık ödenek 
alnımıştı. Doğum nispetinin tahminden yüksek olduğu bu ödeneğin 5 aylık bir devre zarfında ta
mamen harcanmış olmasiyle anlaşılmış ve bu itibarla geri kalan 7 aylık bir devre için daha 50 000 Ura 
ilâvesine lüzum ve zaruret hasıl olmuştur. 



Bölüm : 9 - Madde : 1 
Vilâyetler kırtasiyesi 

Elde stok mevcut olmamakla beraber bu günkü haller dolayısiyle kırtasiye fiyatlarında görülen 
artışı ve son aylarda teşkil edilen ilçelerle diğer bazı mahallerde yeniden açılan merkezlerin ihtiyacını 
karşılamak için daha 25 000 lira ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm : 9 - Madde : 3 
Vilâyetler tenviri 

P. T. T. İşletmesinde günden güne hasıl olan inkişaf ve son zamanlarda yeniden kurulan ilçelerde 
açılan ve açılacak olan merkezlerin ihtiyacını karşılamak için bu tertibe daha 25 000 liranın ilâvesi 
icabetmiştir. 

Bölüm : 9 - Madde : 4 
Vlâyetler teshini , 

Bu günkü vaziyet dolayısiyle yakacak fiyatlarının artması ve yeniden açılan merkezlerin ihtiyacı 
karşısında bu tertibe daha 50 000 liranın ilâvesi lâzım gelmiş olmasından. 

Bölüm : 10 
Basılmış evrak ve defterler 

Kâğıt, karton ve mukavva gibi baskı malzemesi fiyatlarında ve bilhassa iş hicminde ve çoğalan 
telgraf haberleşmelerinin telgraf koyaları istihlâkinde husule getirdiği artışla beraber açılan ve açıla
cak olan merkezlerin ihtiyacı nazarı dikkate alınarak bu tertibe daha 200 000 lira ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

Bölüm : 13 - Madde : 1 
Nakil vasıtaları satınalma bedeli 

Hurda bir naıe gelmiş olan bir kısım motorlu nakil vasıtalarının, şehirler için posta nakliyatiyle 
diğer servis ihtiyaçlarını karşılıyabilecek bir surette yenilenmelerine zaruret hissedilmiş ve bunu te
min için bu tertibe daha 150 000 liranın ilâvesi lâzım gelmiştir. 

Bölüm : 14 - Madde : 2 
Geçici memuriyet harcırahı 

Muhtelif istikametlerde inşa edilmekte olan telgraf ve telefon devrelerinde çalışan, mühendis, ma
kinist ve hastabakıcı harcırahlarına harcanmak üzere bu tertibe daha 40 000 lira ilâvesine zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Bölüm : 15 
Melbusat 

Gerek bugünkü vaziyet dolayısiyle fiyatların artmış olması ve gerekse müstahdemine yaptınla 
cak kışlık ve yazlık elbiselerin satınalınması için daha 350 000 liranın ilâvesi lâzımgelmiştir. 

Bölüm : 17 - Madde : 1 
Posta nakil işleri 

Posta hizmetlerinin inkişafı ve yeni açılan merkezler için yeni sürücülükler ihdası zarureti karşı
sında hacmi günden güne artan posta nakliyatınmistenen intizam ve süratle temin edilebilmesi için 
bu tertibe daha 50 000 lira ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Bölüm : Î7 - Madde : 3 
Seyyar memur ve hamal primleri 

Memuriyet hayatları ailelerinden uzak olarak posta vagonlarında ve daimî sefer halinde geçen 
posta seyyar memurlarının bu günkü hayat şartlan karşısında ihtiyar ettikleri zaruri giderlerini 
önliyebilmek ve posta seferlerinin işletmeğe yeni açılan ve açılacak olan istasyonlara teşmil etmek 
için bu tertibe 15 000 liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

( S. Sayısı : 101) 
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B. : 1 7 - Madde : 5 

Posta pulu ve kartları ile tarih damgalan giderleri 
Yeniden bastırılması kararlaştırılan pul ve kartlar için bu tertibe 40 OOOlira ilâvesi icabet-

miştir. 

' " , ; ._". Bölüm : 19 
Bina inşa ve tamir işleri 

Zelzele bölgelerinde yıkılan ve hasara uğrayan binaların tamir ve bir kısmının yeniden inşası, 
İstanbul 'daki yatılı Meslek okulunda önümüzdeki sene açılacak 2 nci sınıf için lüzumlu görülen ilâve 
inşaatla santral cihazları tamamen gelmiş bulunan Balıkesir, İzmit ve Mersin'de kurulacak otomatik 
telefon tesisatının faaliyete getirilmesi için bu yerlerde yapılacak bina inşaatına derhal başlan
ması zarureti» P. T. T. hizmetlerinin ağır ve meşekkatli olması ve hizmetin büyük kısmının bil
hassa geceye tesadüf etmesi dolayısiyle posta, telgraf ve telefon memurlariyle hava değişikliklerine 
fazlaca mâruz bulunan müvezzi ve bakıcılar arasında umumî zafiyete uğrayanlann çokluğu öte-
denberi bir sanatoryom ve istirahat yerinin müstakillen bu idareye tahsisini icabettirmekte idi. 
Son savaş seneleri ise bu vaziyeti bir kat daha ağırlattırmış bulunmaktadır. 

Halen 100 000 lira kadar bir tedavi ücreti bu maksat için kullanıldığı halde mevcut sıhhat 
müesseselerinde açık yer bulunamaması şefkatli alâkadarlara rağmen bir çok hastalan sıra bekle
mek zaruretinde bırakmaktadır. 

P. T. T. İdaresinin senelerdenberi memurlarına içtimai ve sıhhi yardım amaciyle tasarladığı bu 
müessesenin kurulabileceği bütün şart ve vasıflan haiz ve müsait yer tedariki de halen mümkün 
görül düğünden diğer âcil tesislerle birlikte bu maksat için 500 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 28 
Pasif korunma masrafları 

Hava hareketlerinin son inkişafları karşısında tedariki icabeden bazı korunma levazımının mu
bayaasını temin için bu tertibe de 20 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bölüm : 35 - Madde : 1 
Tahsildarlar aidatı 

Telefon tesisatının damiî inkişafı karşısında telefon gelirinin artışı ve bunun tabiî bir neticesi 
olarak çoğalan tahsilatın aidat üzerinde yaptığı tesir dolayısiyle 1944 yılı bütçesine konan öde
neğin yetmiyeceği gözönüne alınarak bu tertibe 5 600 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 35 - Madde : 2 
Umumî telefon merkezleri aidatı 

Telefon tesisatının içtimai hayatta hergün biraz daha fazla kendini hissettirmekte olması ve bu 
yüzden umumî merkezlerde yapılan konuşmaların artması dolayısiyle bu tertipten harcanan para 
da bir hayli artmış ve bütçeye konan ödenekleri ihtiyacı temine yetmemiştir. 

Sene sonuna kadar tahakkuk edecek aidatın ödenmesini temin için bu tertibe de 6 800 liranra 
ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Bütçe Komisyonu rapora 

T.B.M.M. ' 
Bütçe Koalisyonu 10 . V . 1945 

Esas No. 1/424 
Karar No. 71 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü- sı hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp 
dürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik-yapılma- Başbakanlığın 26 . IV . 1945 tarihli ve 6/915 

( S. Sayısı : 101) 



sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise' sunulan ıfca-
nun tasarısı Komisyonumuza havale Duyurulmak
la Ulaştırma Bakanı Ali Fuat Cebesoy ile Ge
nel Müdür hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Gerekçede etraflıca izah edildiği veçhile Ge
nel Müdürlüğün bazı hizmetlerine, gelir fazla
sından karşılanmak üzere (1 527 000) liralık 
ek ödenek verilmek ve Genel Müdürlük memur
lara iğin tesis edilecek sanatöryom için de yeni
den açılan bir bölüme (150 000) lira olağanüstü 
ödenek konmak maksatlariyle tasarının hazırlan
dığı anlaşılmıştır. 

Her tertip için istenen ödenekler üzerinde 
alınan izahlar komisyonumuzca yerinde görüle
rek tasan teklif gibi kabul edilmiş ve yazıya 
ilişkin bazı değiişfcKklerle Kamutayın onayma 

^* 
HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Posta, Telgraf ve Telefon tşletme Genel Müdür
lüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasanst 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1944 yılı bütçe kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde göste
rilen tertiplerine (1 527 400) lira munzam öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1944 yılı bütçe kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvede (P. T. T. Sanator-
yomunun tesisine müteallik her nevi giderlerle 
ilân defterleri) adiyle açılan 44 ncü fasla (150.000) 
lira olağanüstü ödenek konumuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başb. Ad. B. M. Sa. B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Ariamkal 

İçiş. B. Dışiş. B. V. Ma. B. 
Hilmi Uran N. E. Sümer N. E. Sümer 

M. E. B. Ba. B. Eko. B. 
Yücel Fuad-Sirmen 

Sa. ve So. Y. B. G. ve T. B. Ta. B, 
Dr. S. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ula. B. Ti. B. 
G. S. Siren 

konmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Başkan 

Kastamonu 
Başkan V. 

Edime 
T. Coşkun M. N. Gündüzalp 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tökad 

R. A. S&vengü 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Giresun 
A. Sayar 
İzmir 
M. Birsel 

Bize 
T. B. Balta 

Urfa 
E. Tekeli 

Sözcü 
Tokad 

B. N. Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Eskişehir 
Yi. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarıjsı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1944 yılı bütçe kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde gös
terilen tertiperine (1 527 400) İra ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1944 yılı bütçe kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde (P. T. T. Sanator-
yomunun tesisine ilişkin her türlü giderlerle ilân 
ücretleri) adiyle açılan 44 ncü bölüme (150 000) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

(S. Sayısı: 101) 



Hükümetin teklifine hağk 

OBTVBL 

Zammedilen 
M. Muhassasatm nev'i , Lira 

1 4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince yapılacak doğum ve ölüm yar
dımları 

İ Doğum 50 000 

Vilâyetler büro masrafları 
1 Kırtasiye 
3 Tenvir 
4 Teshin 

Matbu evrak ve defterler 

Nakil vasıtaları masrafları 
1 Satmalma bedeli 

Harcırahlar 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 

Melbüflat 

Posta hizmetleri 
1 Nakil işleri 
3 Seyyar memtır ve hamal primleri 
6 Posta pulu ve kartları ile tarih damgaları masrafları 

Bina, inşa ve tamir işleri 

Pasif korunma masrafları 

Müteferrik aidat 
1 Tahsildarlar aidatı 
2 Umumî telefon merkezleri aidatı 

Fasıl yekûnu 

Fosil yekûnu 

25 000 
25 000 
50 000 

100 000 

200 000 

150 000 

40 000 

350 000 

50 000 
15 000 
40 000 

105 000 

500 000 

20 000 

5 600 
6 800 

Faal yekûnu 12 400 

vmımrum TSTm 

(t^jmAVl) 



M 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince yapılacak doğum ve ölüm yar
dımları 

1 Doğum 

Vilâyetler büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Tenvir 
3 Teshin 

Matbu kâğıtlar ve defterler 

Nakil vasıtaları giderleri 
1 Satmalma bedeli 

Yıllıklar 
2 Geçici memuriyet yolluğu 

Melbusat 

Posta hizmetleri 
1 Nakil işleri 
3 Seyyar memur ve hamal piritlileri 
5 Posta pulu ve kartları ile tarih damgalan giderleri 

Bina, inşa ve tamir işleri 

Pasif korunma giderleri 

Müteferrik kesenek 
1 Tahsildarlar keseneği 
2 Umumî telefon merkezleri keseneği 

Lira1 

50 000 

Bölüm toplamı 

Böltim toplamı 

Bolüm toplamı 

TOPLAM 

25 000 
25 000 
50 000 

100 000 

200 000 

150 000 

40 000 

350 000 

50 000 
15 000 
40 000 

105 000 

500 000 

20 000 

5 600 
6 800 

12 400 

1 637 400 

4 * - *hte **-
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S. Sayısı:102 
Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarıları ve Bütçe Komisyonu raporu (1/4299430 

Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/423) 

2». C. 
Başbakanlık 4 . V . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdütlüğü 

Sayı : 71/360, 6/981 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . IV . 1945 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasansmm gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

F. : 17 - M. : 1 - Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 

Ankara ve İstanbul Telefon Müdürlüğünün 194S yılından istemiş olduğu (974) lira telefon 
mükâleme bedeline ait tahakkuk evrakı malî yıl geçtikten sonra verilmiş ve yılı bütçesinde tah
sisat bakiyesi olmadığından geçen yıl borçlan tertibinden verilememiştir. (494) lira (10) kuruşu 
Ankara ve (479) lira (90) kuruşu da İstanbul Telefon İdaresine aittir. 

F. : 42 - M. : 2 - Muvakkat memuriyet harcırahı 
Orman Koruma bölük ve takım komutanlarının 1943 yılı muvakkat memuriyet harcırahından 

(704) lira alacaklan tahakkuk etmiş ve tahakkuk evrakını vaktinde vermemelerinden ve yılı büt
çesinde tahsisat bakiyesi olmadığından geçen yıl borçları tertibinden verilememiştir. Bu borç altı 
subayın muvakkat memuriyet harcırahıdır. 

F. : 44 - M. : 1 - Taymat 
Orman Koruma birlikleri tarafından alman bir kısım ekmeklik un, hububat ve erzak bedeli 

olarak Toprak Mahsulleri Ofisine ait (34 820) liralık tahakkuk evrakı zamanında verilmediği için 
1943 yılı bütçesinden ödenememiştir. Bu para tamamen Toprak Mahsulleri Ofisine ödenecektir. 

F. : 44 - M. : 3 - Mahrukat, tenvir ve teshin 
Samsun belediyesinin 1943 malî yılmdan istemiş olduğu (128) lira elektrik bedeline ait tahak

kuk evrakı malî yıl geçtikten sonra verilmiş ve yılı bütçesinde tahsisat bakiyesi olmadığından ge
çen yıl borçlan tertibinden verilememiştir. "" 

F. : 46 - Nakliyat 
Nakliyattan tahakkuk ettirilen (11 000) liradan (5 390) lirası erat nakliyesi olarak Devlet 

Demiryollarına ödenmesi lâznngelen tren ücreti, (6 035) lirası yine erat nakliyesi olarak Devlet 
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Denizyollarına verilecek vapur ücreti ve (575) lirası da erzak ve sair levazım naklinden dolayı 
Bursa'da nakliyatçıya ödenmesi lâzımgelen kamyon nakliye ücretidir. Her hizmetin bütçeye konu
lan tahsisat dâhilinde yapılması meşrut olup bunun hilâfında hiç bir taahhüde girişilmemesi muk-
tazi bulunduğu halde bazı resmî idare ve müesse satın hesaplarını vaktiyle kapayıp alacaklarına ait 
tahakkuk evrakını vaktinde vermemelerinden dolayı karşılıksız kalan bu borçların ait olduğu dai
re ve müesseselere ödenmesi zaruri görülmektedir. 

Maahaza bunun gelecek yıllarda tekerrür etmemesi için senesi içinde müesseseler namına kre
di açmak suretiyle muamele yapılmak gibi tedbirlere başvurulmuştur. Bunların tutarı olan (47 626) 
lira tayınat faslından düşülerek yeniden açılacak olağanüstü fasıllara nakledilecek tahsisattan kar
şılanacaktır. 

N HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman^ Umum Müdürlüğü 
1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin 46 ncı faslının 1 nci (Tayınat) madde
sinden 47 626 lira indirilerek ilişik cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Maliye 

ve Tarım Bakanları yürütür. 
Başb. 

Ş. Saraçoğlu 
İçiş. B. 

M. E. B. 
Yücel 

Sa. ve So. Y. B. 
Dr. 8. Konuk 

Ula. B. 

Ad. B. 
R. Türel 

Dışiş. B. V. 
N. E. Sümer 

Ba. B. 
Sırrı Bay 
G. ve T. B. 

M. S. B. : 
A. R. Artunkal 

Ma. B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

Ta. B. 
Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. B. 
A. F. Cebesoy C. 8. Siren 

p . Muhassatm nev'i Lira 

33/A 1943 yılı karşılıksız borçlan 
60 1943 yılı karşılıksız borçlan 

Yekûn 

974 
46 652 

47 626 

Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkmda kanun tasarısı (1/430) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . V . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/360, 6/980 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Umum Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Tanm Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . IV . 1945 tarihinde 

( S. Sayısı : 102 ) 
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Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısuun gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

1 sayılı cetvelin gerekçesi 

F. : 41 - M. : 3 - Müteferrika 
Bütçeye konulan (10 000) liralık tahsisattan cüz'i bakiye kalmıştır. Koruma postaları binala

rı için yaptırılacak bayraklarla sair müteferrik ihtiyaçların karşılanması maksadiyle (1 000) lira
lık tahsisata. 

F. : 42 - Matbu evrak ve defterler 
Bütçeye konulan (11 Q00) liralık tahsisat tükenmiş ve bu tahsisatla Genel Komutanlık ihtiya

cının mühim bk kısmı temin edilememiştir. Korama postalannın vazife ve kontrolleri bakımından 
yaptırılması zaruri görülen matbu evrak ve defterler için (4 000) liralık tahsisata. 

F. : 43 - Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
Bütçeye konulan (3 500) liralık tahsisatın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. Genel 

Komutan muavinliği için yeniden alınan bir telefonla tabur ihtiyaçlarını karşılamak üzere (2 000) 
liralık tahsisata. 

F. : 45 - M. : 1 - Daimî memuriyet harcırahı 
Bütçeye konulan (14 000) liralık tahsisata sonradan ilâveten muvakkat memuriyet harcırahı 

tertibinden (5 000) liralık münakale yapıldığı halde bunun da ihtiyaca tekabül etmiyeeeği anîaşıl-
t mistir. Malî yılı sonuna kadar (50) subay ve memurun muhtelif suretlerle teşkilâttan ayrılma

ları ve bunların yerlerine yenilerinin gelebilmeleri için asgari (3 000) liralık tahsisata. 

F. : 45 - M. : 3 - Müfettişler harcırahı 
4 Bütçeye konulan tahsisat tükenmiştir. Bir kısım taburların 1942 ve diğer taburların malî 

yılı levazım hesap teftişlerinin yaptırılabilmesi için (1 500) liralık tahsisata. 

F. : 47 - M. : 1 - Melbusat 
1943 bütçesine nazaran bu maddeye (36 000) lira noksaniyle konulan tahsisatın kifayet ede

ceği tahmin olunmuş idi. Halbuki bu yıl Sümerbanktan alınan bir kısım eşyanın fiyatları geçen 
yıla nazaran yüksek olduğu gibi er kunduraları da geçen yıla nispetle biraz farklı fiyatla yaptı
rılmış -ve (14 000) çift kundura ihtiyacına mukabil ancak (7 000) çift kundura alınabilmiştir. 
Koruma birliklerinin bu ve bu kabîl ihtiyaçlarının karşılanması için (34 374) liralık tahsisata. 

F. : 49 - Ecza ve sıhhi malzeme masrafları 
Bütçeye konulan (10 000) liralık tahsisat kâfi gelmemiştir. Yeniden bazı ilâçların satın alına

bilmesi için bin liralık tahsisata. 

2. sayılı cetvelin gerekçeleri 

F. : 11 - M. : 1 - Posta ve telgraf ücretleri 
4646 ve 4647 sayılı kanunların muvakkat 1 nci maddesi gereğince 1944 malî yılından itibaren 

% 50 ye çıkarılmış olan resmî ücretlerin mer'i tarifeye göre farkı olarak tahakkuk eden (77 551) 
lira 97 kuruş ile 1944 yılı bütçesine rakam hatasından dolayı noksan konulan (17 999) lira 16 kuruşun 
Posta ve Telgraf idaresine ödenebilmesi için (95 551) liralık tahsisata 

F. : 11 - M. : 2 - Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
1944 yılı bütçesine konulan (6 000) liralık tahsisat tükenmiştir. Genel Müdürlük merkezinde ya-

( S. Sayısı : 102 ) 
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pılan bir santral ile taşradaki tahdit komisyonları ve diğer servisler için lüzum görülen telefon tesis 
ve münakale karşılığı olarak (2 500) liralık tahsisata 

F . : 13 - M. : 1 - Motorlu nakil vasıtaları masrafı 
Bütçeye konulan (14 000) liralık tahsisattan cüzi bakiye kalmıştır. Yedek alât ve edevat fiyatla-

riyle onarma masraflarının pahalılığı dolayısiyle malı yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanması 
maksadiyle '(3 000) liralık tahsisata 

F . : 26 - Yazı, neşir ve propaganda işleri 
1944 yılı bütçesine konulan (5 500) liralık tahsisat tükenmiştir. Yurt orman dâvasının halledile

bilmesi halka ağaç sevgisinin yerleştirilmesi, ormanların imar muhafaza ve bakımı için ihtiyar edilen 
fedakârlığın duyulabilmesi mümkün olacağı şüphesizdir. Neşir ve propaganda işlerine bir kat daha 
önem verilmek düşüncesiyle (2 000 liralık tahsisata 

F . : 32 - Geçen yıl borçlan 
1944 yılı bütçesine (10 000) liralık tahsisat konulmuş ve bu para tahakkuk eden borçlara öden

dikten sonra Türk Maarif Cemiyetinin ilân ücretiyle îçel Çiftçiler Kurumunun (500) lira bundan 
başka eli işten çektirilip mahkemeleri sonunda beraet eden Bolu Mesaha Memuru ismail, Gerze Me
saha Memuru Cemil ve Adana Orman Kâtibi Mehmet Baykal'ın nısıf maaşlarından (820) lira ala
cakları tahakkuk etmiştir. Bu borçların ödenmesi için (1 500) liralık tahsisata 

F . : 33 - Eski yıllar borçları 
M. : 1 - 1939 - 1942 yılı borçları 

Elde mevcut tahakkuk etmiş ve edecek borçlara karşı 1944 yılı bütçesine (16 000) liralık tahsisat 
konulmuş idi. Tahmin üstünde sonradan Zingal Şirketinin mahkeme karariyle idareden (5 100) li
ra ve bundan başka eli işten çektirilip mahkemeleri sonunda beraat eden Adana orman kâtibi Mehmet 
Baykal, Bartın orman mühendisi Cemil Zeren ve Bolu orman meseha memuru ismail Yüceer'in nı
sıf maaşlarından (1 900) lira alacak tahakkuk etmiştir. Bu borçların ödenmesi için daha (7 000) li
ralık tahsisata. 

F . : 33 - M. : 2 - 1937 - 1938 yılı borçları 
1944 yılı bütçesine (145) liralık tahsisat konulmuş idi. Sonradan Taşköprü Mal Sandığının za

man aşımına uğramadığı anlaşılan mahkeme harç ve masraflarından (550) lira alacağı tesbit edilmiş 
olduğundan bu miktarlık tahsisata. 

F . : 34 - Hükme bağlı borçlar 
1944 yılı bütçesine konulan (3 000) liralık tahsisat tükenmiştir. Zingal Şirketi mahkeme ilâmına 

müsteniden idaremizden (6 350) lira para istemektedir. Bu borcun ödenmesi için (6 350) liralık 
tahsisata ihtiyaç hasıl olmuştur. Bunların tutarı olan (118 451) liralık munzam tahsisatın karşılığı 
Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife bedelinden temin edilecektir. 

( S. Sayısı : 102 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Orman Genel Müdütıilüğü 1944 yılı Bütçe Kanu
nuna hağlı (A) işaretli cetvelde değişikUk yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (46 874) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(118 451) lira ekleme ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

Başb. Ad. B. M. S. B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

îçiş. B. Dışiş B. Na. Ma. B. 
N. E. Sümer N. E. Sümer 

M. E. B. Ba. B. Eko. B. 
Yücel Sırrı Bay Fuad Sirmen 

Sa. ve So. Y. B. G. ve T. B. Ta. B. 
Dr. 8. Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ula. B. Ti. B. 
^i. F. Cebesoy C. S. Siren 

F . M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Muhassastm nev'i Temdi edilen Zammedilen 

41 Büro masrafları 
3 Müteferrika 

42 Matbu evrak ve defterler 

43 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

45 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
45 3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yoktan 

1 000 

4 000 

2 000 

3 000 
1 500 

4500 

46 Muayyenat 
1 Tayınat 

47 Askerî levazım 
1 Melbusat 

49 Ecza ve sıhhi malzeme masrafları 

46 874 

34 374 

1 000 

46 874 46 874 
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F. 

11 
11 
13 
26 
32 
33 
33 
34 

1 
2 
1 

1 
2 
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[2] SAYILI CETVEL 

Muhassastm nev'i Zammedilen 

Posta telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
Motorlu nakil vasıtaları masrafı 
Yazı, neşir ve propaganda işleri 
Geçen yıl borçalrı 
1939 - 1942 yıllan borçlan 
1937 - 1938 yılan borçlan 
Hükme bağlı borçlar i 

95 551 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 
7 000 

550 
6 350 

YEKÛN 118 451 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/429, 430 
Karar No. 70 

İO.V. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Tanm Bakanlığınca- hazır
lanıp Başbakanlığın 4 . V . 1945 tarihli ve 6/980, 
981 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunu
lan iki kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
buyrulmakla Tarım Bakanı Ş. Raşit Hatipoğlu 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Tasarının biri Genel Müdürlüğün 1944 yılı 
bütçesinin müteferrika, muhabere ücretleri, yol
luklar ve melbusat bölümlerindeki ödeneklerin 
yetmiyeceği anlaşıldığından ödeneğinde artık 
kalacağı umulan tayınat tertibinden 46 874 lira
lık aktarma yapılmasını ve yine bir kısım bölüm
lere gelir fazlasından karşılanmak üzere 118 451 
lira ek ödenek verilmesini, diğeri de geçmiş yıl
larda gerçekleştiği halde yıllarında ödenek ol
madığından ödenemeyen karşılıksız borçları öde
mek üzere yeniden açılan bölümlere 47 626 lira 
aktarma olarak olağanüstü ödenek konmasmı 
sağlamak maksatlariyle hazırlandığı gerekçeler
den ve alman izahlardan anlaşılmıştır. 

Aktarmalar arasında yıl sonu itibariyle ek
lenmesine lüzum görülmeyen matbu evrak ve 
defterler tertibine istenen 4 000 lira tamamiyle 
çıkarılmış ve müteferrikadan 500, müfettişler 
yolluklarından 600 lira düşülmüş ve görüşme sı
rasında yapılan teklifle yeniden geçici tazmi

nata 600 lira konmuştur. 
Olağanüstü ödenekler arasından da motorlu 

nakil vasıtalan için istenen 3 000 lira çıkarıl
mıştır. 

Karşılıksız borçlann muhabere, yolluk, ta-
ymat, mahrukat, tenvir ve teshin ve nakliyat 
gibi durması mümkün olmayan hizmetlerle ilgili 
olduğu görüldüğünden kabul edilmiş ve yine bu 
gibi hizmetlere konacak ödeneklerin yeterliğinin 
ve karşılıksız borç yapılmamasının temini husu
sunda dikkat nazan çekilmiştir. 

Her iki tasan, birleştirilmek suretiyle ve ya
zıya ilişkin bazı değişiklikler yapılarak yeni
den hazırlanmış olup Kamutayın onayına kon
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Diyarbakır 
Ş.Uluğ 
Giresun 

A. Sayar 

Başkan V. 
Edirne/ 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Ol. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Eskişehir 
Y. Abadan 

Hatay 
H. Selçuk 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 
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İstanbul 
H. Kortu 

Bize 
T. B. Balta 

İzmir 
M. Birsel 

Samsun 
M. A. Törüker 

Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
B. A. Sevengü 

Urfa 
E. Tekeli 

Yozgad 
8. îçöz 

Zonguldak 
E. Erişirgü 

Yozgad 
A. Sungur 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapifynkı-

st hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayıl* cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(42 374) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 
yılı bütçe kanununa bağlı (A)) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(115 451) ,lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1944 

yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
46 ncı muayyenat bölümünün 1 nci (Tayınat) 
maddesinden 47 626 lira indirilerek ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve' Tarım 
Bakanları yürütür. 

B. M. 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 
CETVEL [1] 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

38 Geçici tazminat 

41 Büro giderleri 

3 Müteferrika 

43 Telefon ve diğer muhabere ücret ve giderleri 

45 Yolluklar 
1 Daimî memuriyet yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

46 Muayyenat 
1 Taymat 

47 Askerî levazım 
1 Melbusat 

49 Ecza ve sıhhi malzeme giderleri 

TOPLAM 42 374 

Eklenen 
Lira 

42 374 

600 

500 

500 

2 000 

3 000 
900 

3 900 

34 374 

1 000 

42 374 
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CETVEL [2] 

ödeneğin çeşidi 

11 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve giderleri 

26 Yazı, neşir ve propaganda işleri 

82 CJeccn yıl borçları 

83 

84 

Eski yıllar borçları 
1 193i) - 1942 yılları borçlan 
2 1937 - 1938 villan borçları 

Hükme bağlı borçlar 

Lira 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

95 551 
2 500 

98 051 

2 000 

1 500 
7 000 

550 

7 550 

6 350 

TOPLAM 115 451 

33/A 1943 yılı karşılıksız borçları 

60 1943 vılı karşılıksız borçları 

CETVEL [3] 

TOPLAM 

974 

46 652 

47 626 

» • - « 
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