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1. — GEÇEN TNTANAK ÖZETİ 

yalışma Bakanlığı kurulduğu ve bu -Bakan
lığa Konya Milletvekili Dr. Sadi Irmak'm tâyin 
edildiği hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu. 

Zaruri sebeplerle takip ve tahsiline imkân 
görülemeyen borçların terkinine dair Bütçe Ko
misyonu raporu kabul olundu. 

Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi 
hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun tasa
rısı bir müddet görüşüldükten sonra, Bütçe Ko
misyonuna gönderildi. 

Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere 
gündelik verilmesine dair olan kanun tasarıssı 
ile, 

2. — HAVALE 1 

Tasanlar 
1. — Ankara Tıb Fakültesinin kurulması hak

kında kanun tasarısı (1/447) (Millî Eğitim ve-
Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı (1/445) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

3. — Orman Koruma kuruluşunun kaldırıl
masına ve bu kuruluşa ait görevlerin Devlet Or
man İşletmelerine verilmesine dair .kanun tasa
rısı (1/446) (Tarım, Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Raporlar 
4. — Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hak

kındaki 636 sayılı kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/441) (Gün
deme); 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

-Vakıflar kanununa ek kanun tasarısı ve; 
Avukatlık Kanununun 21 nci maddesinin 

değiştirilmesine , 
Jandarma Erat Kanununun 3 ve 20 nci mad

delerinin değiştirilmesine, 
Hayvan Sağlık zabıtası Kanununun 58 ve 

50 nci maddelerinin değiştirilmesine; 
tiler Bankası kurulmasına dair kanun tasarı

larının birinci görüşülmeleri yapıldı. 
Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 

son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Sivas v Malatya Erzincan 
Ş. Günaltay \ N. Boydur B. K. Çağlar 

ELEN KÂĞITLAR 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
j£644 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/410) (Gündeme); ;-

6. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri
ne dair olan 2996 sayılı kanunun 21 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Bıütçe Komisyonları 
raporları (1/357) (Gündeme); 

7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
ruluşu ve Memurin Kanununun 84 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/422) (Gündeme); 

8. — Subay ve Askerî memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaş
lan bildiren 3079 sayılı kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/435) 
(Gündeme). 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılına saati : 15 

BAŞKAN — M. A. Renda 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır; 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. Â. YÜÖEİ. (İz

mir)*— Arkadaşlarım, gelen kâğıtlar içerisinde 
birinci madde Ankara Tıp Fakültesinin kurulma
sı hakkındaki kanun tasarımız vardır. Bu, Mil
lî Eğitim" ve Bütçe Komisyonlarına havale edil
miştir. Halbuki1 kanun muhtevası bakımından 
Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarını da ilgi
lendiriyor. Onun içindir ki, iki encümenin da
ha havalesi lâzımdır. Bunun tahsisatını bütçe
mizi kabul-buyurduğunuz vakitte Meclisten ge

çirmiş bulunuyoruz ve bu sene de fakülteyi aç
mak istiyoruz. Önün için istirham, ediyorum» 
tensibedeeeğiniz sayıda üyeden mürekkep olmak 
üzere özel geçici bir komisyona havaİe Duyurul
ması istirhamında bulunuyorum. (Güzel güzel 
sesleri). 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her komisyondan beser kişi alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

l'-— Çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi 
ocakları kurıdınâW%a^ıttdarkâriıın tasarısı ve 
Giçici ICommjOû rüfiörû (ûf386) I I ] , 

BAŞ&AN — İkinci görüşülmesine başlıyoruz. 
î. M, UĞUR (Sivas) —Sfeis t iyorum, 
BAŞKAN —. Değiştirme teklifiniz var mı? 
t M. UĞUR (Sivas) — Hayır. 

Çiftçiyi ToprakiandiPöia Kanunu 

Birinci bölüm 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Bu kanunun güttüğü başlıca 
maksatlar şunlardır: 

a) Arazisi olmayan veya yetmiyen çiftçileri 
veya çiftçilik yapmak isteyenleri, aileleri ile 
birlikte geçimlerini sağlıyacak' ve iş kuvvetlerini 
değerlendirecek ölçüde araziye sahip kılmak; 

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

[1] Birinci görüşülmesi 52, 54, 55, 56, 
67, 68 ve 69 ncu birleşimlerdedir. 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak. 

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

MADDE 2. — Arazide ekim, dikim, bakım 
ve yetiştirme yollariyle nebat, hayvan veya hay
van mahsulleri istihsalinde bulunmaya vaya bu 
mahsullerin yetiştiricileri tarafından işlenip de
ğerlendirilmesine «çiftçilik» ve btt işleri devam
lı olarak yapanlara «çiftçi» denir. 

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

MADDE 3. —• Çiftçiler tarım kuruluşunun 
bulunduğu yerlerde Tüzükte gösterilecek usul 
ve şekle göre tutulacak kütüklere kendilerini 
yazdırmak ve çiftçilikten vazgeçtiklerinde ka
yıtlarını sildirmek zorundadırlar. 

Bu gereği yerine getirmeyenler bu kanunla 
çiftçilere tanınan haklardan faydalanamazlar. 

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

MADDE 4 — Bu kanunda yazılı araziden 
maksat, ormandan başka olan kültür arazisidir. 
Kültür arazisi; çiftçilikte kullanılabilen ara
zidir. 

213 — 
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Kültür arazisi : Tarla, bağ, bahçe, ağaçlık, 

çayır ve mer'a çeşitlerine ayrılır. 
Tarla arazisi : Tabiati ve kuvveti yönünden 

üzerinde hububat, bakliyeler, yem ve sanayi 
nebatları yetiştyâslebilen arazidir. 

Bağ arazisi • *- Üzerine üzüm çubuğu dikilip 
çubuk veya üzüm yetiştir ilebilen arazidir. 

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

Ağaçlık arazi : Tıarla, bağ, bahçe, çayır ha
linde kullanılmağa iktisaden elverişli olmıyan 
ve üzerinde ağaç bulunan veya yetiştirilebilen 
arazidir. 

Kavaklık ve okaliptüslük arazi : Kavak ve 
okaliptüs yetiştirilebilen arazidir. 

Çayır arazisi : Tarla, bağ ve bahçe halinde 
kullanılması iktisadi olmıyan ve üzerinde biçı-
lebilecek ot yetişen veya yetiştirilebilen arazidir. 

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

BAŞKAN — Bu maddenin bir fıkrası hak
kında bir önerge vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepten ötürü 4 neü maddeden 

(Kavaklık ve okaliptüslük arazi: Kavak ve oka
liptüs yetişıtirilebilen arazidir), ibaresinin çıka-
rilmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Abidin Binkaya 

A. BİNKAYA (Kastamonu) — 4 ncü mad
de, kültür araziyi tasnif etmiştir. Bu tasnifin 
arasında kavaklık ve okaliptüslük arazi yoktur. 
Bu, her ne mülâhazaya binaen ise sonradan ilâve 
edilmiştir. Halbuki kültür araziyi kanun tarif 
etmiştir. Ağaçlık araziyi de, kültür arazi ara
sında saymıştır. Binaenaleyh, ayrıca «kavaklık 
ve okaliptüslük arazi» deye bir tarife lüzum yok
tur. Çünkü bu ağaçlar da ağaçlık mefhumuna 
dahildir. Kanunun gerekçesini de okudum. Bun
dan bir şey anlayamadım. Eğer . böyle tasnif 
yoluna gidilecek olursa kanun tekniğine uymı-
yan bir şekle gitmiş oluruz. Ağaçlık mefhumu 
şamildir. Okaliptüsü de kavaklığı da içine alır. 
Eğer tasnif etmeğe tasnif etmeğe kalkışırsak 
akasyalık, yabani kestanelik gibi ağaç ^eşitlfirini 
de tarif etmek lâzımdır. 33ğer bunda §ök ince bir 
mâna varsa anlayamamış oînbÜirim. Fakat tasa-
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nnm başka taraflarından da aıtİayamacbiiL 

Onun için bu fıkranın tayyına dair bir öner
ge verdim, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ G. TÜZEL 
(Kayseri —Efendim, kavak ve okaliptüs gibi 
bazı ağaçlar her çeşit arazide yetiştirileceği için 
bunların yani kavak ve okaliptüslerin yetişti
rilmesini daha ziyade teşvik etmek ve başka kül
tür nevilerine mahsus arazide bu nevi ağaçların 
da yetiştirilmesi maksadını gözönünde tutan Ko
misyonumuz böyle bir tarifi yapmayı faydalı; 
görmüştür. Aynen kabulünü rica ederim; (Doğ
ru sesleri). 
(Kastamonu Milletvekili Abidin Binkaya'nın 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Nazarı itibara alanlar... Ahnıyanlar... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasın
da yüz ölçüsü olarak dönüm kullanılır. 

Dönüm bin metre karelik yerdir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

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 dönüme kadar 
olan arazidir. 

Büyük arazi mülkü 5000 dönümü geçpı ara
zidir. 

Arazi mülklerinin boylara ayrılışında" nerede 
olursa olsun bir kişiye ait bütün arazinin tutarı 
hesaplanır. Şüyulu olarak tasarruf edüen afazi 
mülklerinde her kişiye ait hisse ayrı ayrı hesap 
edilir. 

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

MADDE 7. —- Bu kanunda arazi işlenmesin
den maksat türlü kültür arazisinin boş bırakıl-
mayıp tabiî ve mahallî şartlara göre ekim, di
kim ve bakımla iktisadi bir şekilde değerlendiril
mesidir. 

Makbul bir özür olmaksızın üstüste Üç yıl sü-



riir&i ekiin, dikim ve bakım görmiyen arazi işlen
miyor-*$nlır» 

Atöfcinin istenip işlemediğini. Tarım Bakan--
lığı belli eder. Bu karara karşı arazi sahibinin 
itiraz ve başvurma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır, okutuyo
rum; 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen yedinci madde

nin ikinci ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki şe
kilde, değiştirilmesini teklif ederim: 

Üstüste beş yıl sürüm, ekim, dikim ve ba
kım görmiyen arazi işlenmiyorsa arazinin işle
nip işlenmediğini Tarım Bakanlığı belli eder. 
Bakanlığın bu kararına karşı kanun yollan ka
palıdır^ 

Kastamonu Milletvekili 
A. Binkaya 

A; BtNKAYA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar; mazeretsiz üç sene üstüste kalan 
arazi, Tarım Bakanlığınca kamulaştınlacaktır. 
Mazeretli de iki sene, üç sene olabilir. Bir çok 
arazi vardır ki iki sene, üç sene dinlenmeğe 
muhtaçtır. Buna arazi dinlendi denir, sonra 
köylünün öküzü ölür, bu sene ekemedim der, 
Başka sebepler; hasta olur, hastalandım der. 
Bu suretle mazeretler tevali eder. Şimdi üç se
ne mazeretli olarak kaldıktan sonra, mazeretsiz 
de kalacaktır. Bu defa mazeret ispat edilecek
tir. Bundan sonra mazeretsiz kalacaktır. Bu, 
beş altı sene devam edebilir. Halbuki muhterem 
arkadaşlar; biz yaptığımız kanunlarla dairele
re, kişilere iş çıkarmadan ziyade daha kestirme 
yoldan gitmemiz doğru olur. Şimdi bu yolda ka-
mulaştırılacak bir arazi için evvelâ Tarım Ba
kanlığına itiraz edecek. Bu kabul edilmezse 
ondan sonra Danıştaya gidecek, boyuna bu İş 
sürüncemede kalacak. Halbuki emeklerin ve va
kitlerin kıymetini bilmeliyiz. Böyle olmaktansa 
zaten çiftçiye çok miktarda verilecek arazimiz 
vardır. O halde hiç olmazsa mazeret ve saireden 
bahsedilmeksizin, zaten Hükümetin ilk teklifin
de de öyle mazeret kaydi yok idi, bunu beş se
ne yapalım. Beş sene mazeretli mazeretsiz bir 
müddet yerip bu suretle kestirme yoldan git
mek daha doğru olur. Bu bir kanaat olduğu için 
arzediyprum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
; ̂ Kayseri)— 7 nci maddenin ikinci fıkrasında 

- . s 
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bir yazılış aksaklığı vardır. «Makbul özrü ol
maksızın...» deniyor. Bunun «Makbul bir özrü 
olmateum., üstüste: üç«yıl sasâ»? «kfer, * dikim 

•ve bakım görmiyen -arazi işlenmiyor sayılır» şek
linde düzeltilmesini rica ediyorum. 

Binkaya arkadaşımızın teklifine gelince; bu
yuruyorlar ki, mafcbal bir Öaftr/olsun olmasm 
beş yıl bakım, ekim, dörim ve bakım görmiyen 
arazi kamulaştınlsm. Bir özre müstenit olmadığı 
halde beş yıl arazinin yüzüstü kalması bu ka^ 
nunun güttüğü hedeflere aykırıdır. Maksut, 
yurt topraklarının sürekli bir şekilde işlenmesi
dir ve kabul buyurduğunuz birinci madde, yurt 
topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağla
maktadır. Bu, böyle olduğu halde beş sene top
rakların böyle ekilmeksizin, alâhalihi terkedilme-
si, bu kanunun umumî bünyesine uygun değildir. 

Kanun yollarının arazi sahiplerine kapalı 
bulunduğu keyfiyetine gelince, biz bu kanunla 
ve kanunun tatbiki ile alâkalı olan bütün vatan
daşlara karşı kanun yollarını açık bulundurduk. 
Eğer bu kanun yolları idarî kazaya taallûk edi
yorsa alâkadarlar idarî kazaya müracaat ede
cekleri gibi adli kazanın teminatı da kendileri
ne verilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki,. Abidin 
Binkaya arkadaşımızın düşünceleri bir bakan
dan varit değildir. Çünkü herhangi bir arazi
nin kamulaştırmaya tâbi tutulması halinde Da
nıştaya ve diğer yetkili mercilere bu hususta 
yapılacak müracaatlar, kamulaştırma muamele
lerini durduracak değildir. Eğer kamulaştırma 
lâzımgejdiği halde bu arazi kamulaştırılmış ise 
sahibinin hakkı bedele taallûk edecektir. Bu ba
kımdan maddenin değiştirilmesine mahal yoktur. 

BAŞKAN — Önergenizi jgeri mi alıyorsunuz ? 
(Olmaz, olmaz sesleri). 

A. BİNKAYA (Kastamonu) — Mutlak fay
da verecek bir hüküm koymak gayri kabildir. 
Azçok mahzuru olabilecektir. Fakat maddenin 
bu şekilde kalmasında da mahzurlar görüyorum. 
Dairelerin işleri çoğalacak, işler sürüncemede ka
lacak üç sene, dört sene mazeret olmak, üç sene de 
mazeretsiz kalacak; yedi sene olacak ki, bu su
retle mazeret bulmak için birtakım yollara te
vessül edilebilecektir. Onun için bu bakımdan 
beş sene alelıtlak bir sürede herkes arazisini iş
letmeye çalışsın. Böyle kanunun maddesine iti
raz ve müracaat yollan koyduğumuz zaman, ba
zı memurlarımız vardır ki, Bakanlığa itiraz ede
cek, mademki, Danıştaya gidecek diye ben bu 
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şekilde vazifemi ̂ yapayım evrakı yereyim diyecek, 
ve bu maddeye- gös?e vazifesini, dikkatle yapması
na sebep olabilecektir; bendeniz tatbikatta, tef
tişlerimde bazı memurlarda; Ve. hâkimlerde..; gör
düm ki,- ben • karar.vereyim d^; işin içinden, çıka
mıyorum, T©my»î  Mahkfemesi ne yaparsa yapsın 
diyoru -Bu- yoldan. işler uzar, gider. Bunlara 
meydan vermeden'her-memurun vazifesini dik
katli görmesi için'.kaamn yollarının kapalı olma
sı faydalı olabilir- 5 elbette az çok mahzurları da 
olabilir. , mazeret'beş sene sürmez. 5 sene içinde 
bu iş-katiyetle'.bitmelidir. -' Bu bakımdan arze-
diyorunu 

BAŞKAM T-^ Önergeyi tekrar okutuyorum, 
(IfastAmonu. Milletvekili Abidin Binkaya'nın 

Öncsgesi < tekrar ökoııdu). 
BAŞKAM— önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Nazarı, itihare alanlar ... Almıyanlar ... 
Maddeyi, olduğu, gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Etmiycnler ... Madde aynen 

kabul edilmiştir.. 

İkinci bölüm 
l)ağıtılaeak arazi 

MAX)DE .8. — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtılacak .arazi şunlardır: 

a). Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel 
mülkiyeti. altında bulunup kamu işlerinde ku!-
lanılmıyan arazi j 

b) ;B.ir veya birkaç köy, kasaba veya şehifin 
ortamalı.olan. arazinin ihtiyaçtan fazla olduğu 
Tarım Bakanlığınca belirtilen parçası; 

e) .Sahibi bulunmıyan arazi; 
d) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklar

dan kazanılacak arazi; 
e) Göllerin kuruması ve nehirlerin doldu? 

rulmasiyle elde edilecek arazi; 
f) Bu kanuni hükümlerine göre kamulaştırı-

lacak arazi 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

MADDE '9. — Yapılacak yayım ve inceleme
ler sonunda sahibi bulunmadığından dolayı Ha-
zino adına tescil olunan sekizinci maddenin (c) 
bendindet yazık arazinin 10 yıl içinde hükümle 
sahibi belli sûMugütakdirde elkoma tarihindeki 
bedeli k&m#âştl*ınadıûri esaslara* göre belli edi-
ler#: DeylfetçesiileniS'r • 

BAŞİMAMoiM. İipt&Öeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler» ^femiyenîer... Kabul edilmiştir. 

. 1 0 4 8 Û : İ • .'•' "•" 
MADDE 10. —-Sekizinci madde gereğinde 

dağıtılacak araziden aynı maddenin (a) bendin
de yazılı olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesiy-

. le, (b.) bendinde .yazılı arazi Tarım Bakanlığınca 
ayrılmasiyle, . (e).ve (f.) bentlerindeki arazi 
Hazine, adına/tapuya tescil edilmesiyle, (d) ve 
(e) bentlerindeki arazi meydana gelmesiyje Ta
rım Bakanlığı emrine geçer. 

BAŞKAN - - Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 62 nci maddesi 
uyarmea kamulaştırma ve dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer- bel
li edilmek suretiyle bu -iş o yerin bağlı olduğu 
il gazetesi ve .mahallindeki diğer münasip vasıta
larla ilân olunur. Yerlerinde bu ilânın yapıîmjş 
olduğu Resmî Gazetede bir defa ve ayrıca Anka
ra, istanbul ve izmir'de'çıkan ikişer gazetede 
enaz birer gün ara ile üç defa yayınlanır. Bu ga
zetelerde yapılacakilk ilân Resmî Gazete ile ya
pılacak ilândan sonraya bırakılamaz. Resmî 
Gazete ile yayınlanma tarihinden başlayarak üç 
ay içinde özel idareler, belediyeler, her çeşit 
vakıflar, köyler ve o yerde oturan gerçek kişi
lerle özel hukuk tüzel kişileri tasarruflarmda-
ki araziden sınırları belli olmayanların köşele
rine taş dikmek, hendek açmak veya o yerde 
tedariki mümkün vasıtalardan faydalanmak su
retiyle sınırlarını belirtmek ve arazilerine ve 
üzerindeki yapı ve tesislere ait örneği tüzüğün
de gösterilen beyan kâğıtlarını -doldurup tasar
ruf veya muhtarlarca -onanmış benzerleriyle bir
likte Tarım Bakanlığınca yetkilendirilecek yer
lere vermekle ödevlidirler. : 

Şuyulu olarak tasarruf oİünan arazide bu 
ödev her hisse sahibine düşer." Küçüklere ve 
kısıtlılara ait arazinin belli edilmesi ve beyan 
kâğıtlarının verilmesi işiyle kanuni temsilci
leri ödevlidirler. 

Tasarruf belgeleri olmıyanlar, tasarrufları
nın dayandığı sebepleri beyan kâğıtlarına ya
zarlar. 

Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar 
gösterilmekle beraber arazinin gerçek yüz ölçü
sü buna uymuyorsa bilinen miktar, bilinmiyor
sa gerçeğe en yakın tahmin olunan miktar' yazı
lır. 

Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen 
gerçeğe uygunluğu muhtarlar tarafından onanır, 
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Bölge dışında oturan arazi sahipleri beyan' 

kâğıtlariyle eklerini oturdukları yerlerin en bü
yük mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri 
verildiği tarihi belli ederek bunları vakit ge
çirmeksizin kanunun uygulanmasına başlanmış 
olan yerdeki yetkili yere verilmek üzere o ilin 1 
valisine, gönderirler. 

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

MADDE 12. — 11 nci m adede yazılı .ödevleri 
yerine ,getirmiyen arazi sahipleri, kanuni tem
silcileri ve Vakıf mütevellileri 50 liradan aşağı 
olmamak, üzere hafif para cezasına çarptırılır!ar.t 

Yazı ile istendiği halde bu ödevleri yerine ge
tirmekte direnenler hakkında bu ceza iki kat 
olarak hükm olunur.. 

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

MADDE 13. — Beyan kâğıtlarının gerçeğe 
uygunluğunu yetkili yerler- tasarruf belge ve da
yanakları üzerinde ve yerinde incelerler'. Böyle
ce özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edilir. 
25 ve 26 nci -maddelerin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN m—i Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kîibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Arazi kamulaştırılması 

MADDE 14. — Arazisi olmayan veya yet-. 
miyen çiftçilere, (tarım işçileri dâhil) dağıtıl
mak üzere aşağıda yazılı arazi, üzerindeki zirai 
işletme ile ilgili yapı ve tesisleriyle birlikte Ta
rım Bakanlığınca kamulaştınlır: 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel kişi
likleri narama Vakıflar Genel Müdürlüğü veya 
mütevelliler, tarafından tasarruf edilmekte bulu
nan bütün vakıf arazisinin tamamı; 

b) özel idare ve belediyelere ait olupta ka
mu hizmetlerinde kullanılmayan arazi; 

c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel Mşilerine 
ait araziden beş bin dönümü geçen parçaları; 

(Kamu faydasına yarayan derneklerle, ik
tisadi Devlet kuruluşları ve müesseseleri ve ser
mayesinin yansından fazlası Devlete ait ortak
lıklar arazisinin beş bin dönümden yukarı kıs
mı, işlenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu karan 
ile kamulaştırma dışında bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenmiyen arazi. | 

. im t> : r 
I e) Bu kanun hükümlemne göre kamulaştır

mağa bağlı araziden bölünmsfe suretiyle 1944 yılı 
Ekim ayından sonra iktisap «dilen ve yine sahip
leri "tarafından doğrudan *dsğruya ipetilmiyeh 
arazinin tamamı. 

(56) nci madde hükümleri bıı arazi hakkında' 
da uygulanıra Miras yoluyla, intikal eden arazi 
bu fıkra hükmü dışında tutulur. 

Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden 
kahve, han,, dükkân, -değirmen ve fabrika gibi 
zirai işletme ile ilgili olmıyanlar ile bağ ve bah
çeler kamulaştırma dışında bırakılır*. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki önerge 
var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa .. 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun birin

ci görüşmesinde kürsüde arzettiğim sebepleri? 
iknci görüşmede 14 ncü maddenin E fıkrasından 
sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini teklif ede
rim-: ' '. - ..; , •.;: 

i «On beşinci. maddenin son fıkrası gereğince; -: - y 
I yapılacak ilâna kadar sahiplerinin toprakları üs- : .,-.•« 

tündeki her türlü tasarrufları mahfuzdur.»-- ' _• 
j Kütahya Milletvekili , . . : 

R. Peker 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, bu ta
sarının birinci konuşması bittikten' sonra, ikin
ci konuşmadan evvel hâsıl olmuş olan yeni şekli' 
mütalâa ederken, bir mühim noktanın açık kal- ' 
dıği kanaatine vardım. Bunu. kapatmayı temm ; ' 
etmek için bu'değiştirgeyi sayın Başkanlığa 
sundum. Tüzüğümüzün 1J7. • nci maddesi muci
bince önergem Komisyona gönderildi:' Bîı sabah' ' 
Komisyonda Bakan arkadaşımız..-(far beraber ol
duğu halde' toplandık .ye .bunu. konuştuk. Bir 
kere takririmde güttüğüm mâksadan-1 ne olduğu
nu kısaca açıklıyayım:-.:., i T :"''">'"''";''.'".'.',.'.. 

A r k a d a ş l a r ; b u 14 n c ü m a d d e s i n ( E ) 'ftîkra- .V 
sı mucibince t o p r a k l a r ı kamulaşt ır iMöa'k olan" ';,_ 

• yurttaşlardan bu.,- kamulaştiKma mü^melesînirt; ;, 
• tatbiki zamanına kadar kendi ellerime* buluttan- * 
büyük araziyi bölüp, diğerlerine verme yoluyla /'., 
ve kendilerinin bunun .üzerinde ayrıca •"•?asıl iş- . 
1 etmeleri temin etmek maksadmı takip ederek, 
kanunun genel yapısının istediğini önlemek te
şebbüsünde bulunacaklar için kanuna bir ted
bir konmuş oluyor. Bu tedbirde Kamutayca fay
da görülerek bu (E) fıkrası kabul edildi. Fa
kat bu fıkrası ruhunun ihtiva ettiği mâna, 
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îtarnangi fcir suimâksatla Devletin kendi alacağı 
toprakları, hu kanunun derpiş ettiği toprakkz 
v^ahut toprağı yetmiyen çiftçilere vermek mjak-
sad|nı «nlemek gibi *bir fikre gitmeksizin, ken
di arazisi üzerinde tasarruf hakkını kullanmak 
isteyenlerin haklarını kullanması ihtimalini gö
ze ^alıyor, Şilhassa bu, yalnız bu kanunun yü
rürlüğe girdiği zamanda değü, yürürlüğe gir
diği zamandan itibaren 15 nci maddenin son 
fıkrası mucibince Hükümetçe yapılacak incele
melerden sonra nerede ve hangi toprakların ka-
mjjlaştırılaeağı ve hangi topraksızlara dağıtıla
cağa işinin tesbitine kadar geçecek zaman zar
fında bu toprakların sahipleri kendi mallan 
üzerinde tasarruf hakkmdan mahrum kalacak
lardır. Şimdi farz buyurunuz, ki, hiçbir suini
yeti, Devletin alma muamelesini önleyici. hiç
bir fikir, niyet ve maksadı oîmryan bir yurtta
şın yirmi bin, otuz bin dönümlük bir toprağı, 
bu kanunun tatbik sırası kendisine gelinceye 
kadar, 15 nei maddenin son fıkrasına göre Hü
kümetçe tesbit ve ilân edilecek belli bir tarihe* 
bu ilân tarihine kadar geçecek belli olmıyan 
uzun yıllar, zarfında kendi malınm üzerinde 
her türlü tasarrufu yapmak ihtimali, bu arzet-
tiğim fıkranın yazılmaması delaletiyle şüpheye 
giriyor. Bu şüpheye giriş, hem onu uygulaya
cak Devlet dairelerini, hem de vatandaşları bir 
karanlık içerisinde bırakır ve yurttaştan top
rağı Deflet istemediği uzun zamanlar zarfında 
bunun ne vakit alınıp işleneceği belli olmadığı 
içij! bu topraklardan satış yapmak, kredi tesisi 
için rehin yapmak, hattâ Medeni Kanun muci
bince tesisler yapmak için insanm tabiî hakkı 
olan tasarruf hakkından mahrum kalacak mil ' 
suali inhanı rahatsız ediyor. Onun için 14, ncü 
maddenin sonuna, (e) fıkrasına böyle bir fıkra 
eklenerek, Devletin yaptığı tebliğ ve ilâna ka
dar, uzun yıllar kendi malının .tasarrufunun 
menedümiyeceğinin belirtilmesini faydalı bulu
rum. Bu sabah, arzettiğim gibi, Komisyonda 
enine boyuna incelendi, birlikte tetkik edilerek 
şöyle bir neticeye vardık, vardığımız netice, 
bu fı^ra eklenmeksizin takyidi hükümlerin, yal
nız Devletten toprak kaçırmak maksadiyle ha
reket edenlere ait olduğu ve toprağın, öz, hüs
nüniyet sahibi evlâtlarının kendilerinin elin
den Devlet tarafmdan bu topraklar alınıncaya 
kadar Ibühûn üzerinde her türlü ^tasarruf hak
larının mahfuz bulunduğu neticesine vard&. 

1945 O : İ 
Fakat bu neticenin bir madde, şekünda yani* 
maktansa Sözcü tarafından, benim de, Bakan 
arkadaşımızın da ve bütün K<)misyon üyeleri
nin de mutabık kaldığımız bir formül «Htbilin-
de kürsüden açıklanması şeklinde mutabık kal
dık; B&zcü arkadaşım şimdi Komisyon namma 
bunu barada belirtince benim maksadım tama-
miyle Ml«tî olmuş bulunacağından o^rgemirç de 
ayrıca muamele görmesine lüzum kalmaz. (Gü
zel, güzel sesleri). 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) — Sayın Receb Peker arkadaşımız 
takriri ne maksatla vermiş olduklarını izah etti
ler. Kendilerinin de izah ettikleri gibi 14 ncü 
maddenin müzakere konusunu teşkil eden E ben
di; gerek 1944 Ekim ayından ve bu kanunun yü
rümeğe gireceği tarihe kadar , gerek bu ka
nunun yürümeğe girmesinden sonra arazî sahip
lerinin tasarruflarını önleyici, engelleyici bir 
hükmü muhtevi değildir. Bilâkis herhangi bir 
arazinin kamulaştırma muamelesi yapılmcıya ka
dar, hattâ kamulaştırma muamelelerinin başladı
ğı ilân edildikten sonra dahi, arazi sahipleri ara
zilerini kısmen veya tamamen satmak, hibe et
mek hususunda tam bir serbestiye, maliktirler. 

B. PEKER (Kütahya) — Rehnetmeğe? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 

(Devamla) — Rehnetmeğe kezalik salahiyetlidir. 
Elverir ki, kamulaştırmaya tâbi araziden bölün
müş ve sahip değiştirmiş olan parçalar yeni mâ
likleri* tarafından bizzat işletilmiş olsun. 

Fıkra münhasıran, kamulaştırmaya tâbi ara
ziyi, parçalara bcjlmek, ve bu parçalan yeni sa
hipleri adma kaybettirmek suretiyle kamulaştır
ma hadlerinin a şk ıma düşürerek yine, aynı top
rakları işletmek fstîyesek olan sumiyet sahiple
rinin yolsuz ve n izama, |şreketlerinî önlemek 
maksadı ile maddeye konmuştur. 

Bu anlayışta Komisyon, Hükümetle ve öner
ge sahibi arkadaşımızla tam bir mutabakat ha
lindedir. 

Kendileri de; maksatlar* bu suretle tatmin 
ve temin edilmiş olduğuna göre önergemin ayrı
ca, müzakere ve reye konulması arzusunda bu
lunmadıklarına nazaran bu anlayış ve bu izah 
dairesinde maddenin aynen kabul buyurulmasmı 
rica ederim". 

(Güzel sesleri). 
BAŞKAN—Diğer önergeyi dratuyoru», 
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Ârzöttiiim sözlü gerekçeden ötürü; 14 ncü 
maddenin (A, C, E) bendlerînin aşağıdaki şe
kilde kâbııl buyumîniasını teMif ederim; 

a) Zürri olmıyan ve zürri olupta tevliyeti | 
lehlerine meşrut bulunanları yokolmuş olan maz
but ve müllıâk vakıfların tüzel kişilikleri adma 
Vakıflar Umum Müdürlüğü veya mütevellile
ri tarafından tasarruf ve idare edilmekte bulu
nan arazinin tamamı; 

C) Gerçek kişilerle özel hukuk hükümlerine 
göre- tüzel kişiliklere ait araziden beş bin dönü
mü geçen parçalan, (Kamu faydasına yarayan 
derneklerle, İktisadi Devlet Kuruluşları ve mü
esseseleri ve sermayesinin en az yansı Devlete ait 
ortaklıklar arazisinin beş bin dönümden yukarı 
kısmı, işlenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu ka-
rariyle kamulaştırma dışında bırakılabilir). 

e) Bu kanunun hükümlerine göre kamulaş
tırmağa tâbi araziden, miras yoluyla olmıyarak, 
1944 yılı ekim ayından sonra iktisap edilipte ye
ni sahipleri tarafından doğrudan doğruya işletil-
miyen arazisinin tamamı. 

Kastamonu Milletvekili 
Afcidin Binkaya 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Efendim, 
önergede zürri olmıyan tâbirini gördük. Yeni ' 
vafaf terimlerinde karşılığını bulamadığım için 
böyle yazmağa mecbur kaldım. Yani evlâdiye 
demek. Şimdi bu maddenin birinci fıkrasına 
önergede eklenilen iki tâbirle şunu kasdetmek is
tiyorum. Muhterem arkadaşlar; sonradan çıkar
dığımız! kanunla eski vakıfların ahkâmını müm
kün mertebe yeni tesislere de uygun şekilde ida
me ettik. Bir devrim yaşadık fakat. Devrim 
Kaliunü demek olan Medeni Kanunumuzun 73 
ncü maddesinden 81 nei maddesine kadar bu te
sis hükümleri yazılıdır. Biaenâleyh, eski ahkâ
mı da teyit ediyor demektir. Yani eskiden bi
lirsiniz ki, evlâtlarım sefil olmasm diye bazı kim
seler bazı vakıflar yaparlardı ve o vakfın bir 
kısmını hayra tahsis etmekle beraber bu vakıflar 
evlâdının evlâdına da geçsin ve elden çıkmasın ve 
intifa etsinler diye bir de şart koyarlardı. Şimdi bu 
vakıflar şâhsın hukukuna taallûk etmektedir. 
Yani mazbut vakıflar değ$, mülhak vakıflar
dır ki, Bunla* vakıflar Genel Müdürlüğü denet
lemesi altmdâ idare edilirler. Şimdi burada 
madde ya&lf olduğu şeklide kaimi ediKree bu ki- j 

.im o tt ^ 
ştferin hakları da ihlâl edilmiş ölüyü*. Bu ba
lomdan M bendi bu suretle yazdıni Tâkaır yttk-
sek lîeyetinizilıdi^ 

Maddenin (Ö) bendine gelince; bürâdâ :(!Kâ-
mu' faydasına yarayan derneklerle, İktMdi Dev
let Kuruluşlan ve müesseseleri ve sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait ocaklıklar.... ) de
niyor. Anlıyorum ki, bu İktisadi Dövlet Teşek
küllerine ait 3460 sayılı kanuna muvazi cflatfak 
bit hükümleri buraya koymuşlardır. Fakat bil 
kanunun 41 rici maddesinde sermayesinin yUft-
smdan fazİâsi Devlete ait değildir», enâz yâ*«§ı 
kaydiyle mukayyettir. , Ona riiüvftzî olarak İm 
hüküm buraya konunca eiıaz yarısının denmesi 
lâzımğelir. Çünkü bu suretle kalacak olursa bu 
kanuna aykıri olarak enaz yârisi 'Devlete âît 
sermayeli olan teşekküller bu şeyin haricinde1 ka
lıyor. Bunun bu sutetle düzeltilınesirie köiii 
oldum bunun için (O) bendini bu suretle yaza
rak Yüksek Heyetinize sundum. 

(E) bendine gelince: burada deniliyor ki, 
«bu kanunun aıia hükümlerine ğb're kamulaştı
rılmağa tâbi araziden bölünmek suretiyle»... Bîr 
defa burada «bölünme suretiyle» kaydı olduğuna 
göre bölünmeden toptan arazi alınacak olurca, 
ona iîişiîmeyeeeği mânası çıkabilir. Halbuki ben-
denîzce bu kanunun maksadı bil değildir. Biiia-
enaleyh buradan «bölünmek suretiyle> kaydınm 
çıkarılması lâzımdır ve ö şekilde bu kânun hüküm
lerine göre kamulaştırmağa tâbi araziden, aşa
ğıdaki miras hükmünü de buraya atacak olursak 
miras yoluyla hükmü hariç olmak üzere maddeyi 
btı şekle koymak doğru olacaktır. 

Sonra 56 ncı maddenin hükümleri bu âr&zi 
hakkında da uygulanır diye bir ibare de1 vardır. 
Şimdi burada arazinin kamulaştlrilhıâsi diyö Bfr 
üçüncü bolüm açılmıştır, yalnız kamnla^ı^âfâ 
aittir. 56 ncı maddede kâmülaştrrıîip ta verilen 
arazinin tımumuna şamildir. Burada bunu ay
rıda zikretmek faydalı değildir, yani kânun tek
niğine uygun değildir. 56 ncı maddedeki hüküm
ler kamulaştırılan arazînin unntnlüria şamildir. 
Bunun buradan çıkarılması lâzımdır. 

Betideniz fazla işgal etmemek için bu kadar 
ârzediyörum, anlaşılmadık bİTfey varsa tekrar 
arzederim. tfakdif Yi&sek Heyetindir. 

K. SÖZCÜSÜ C. TOZUL (Kayseri) — &n-
kâya arkâdaşımızr önergelerini dört nokta üze
rinde hülâsa ettiler, tekliflerine g$re, madde
nin (Â) İıkrasöna, yani «mülhak Ve mazbut vâ-
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feıflann tüzel kişilikleri namına Vakıflar Genel 
Müdürlüğü veya mütevelliler tarafından tasar
ruf edilmekte bulunan bütün vakıf arazisinin 
tamamı» fıkrasına zürrî vakıfların bundan istis
na edilmesine ait bir hüküm ilâve edilmesini is
tediler. 

C fıkrasını takibeden ve «kamu faydasına ya
rayan derneklerle, İktisadi Devlet Kuruluşları 
ve müesseseleri ve sermayesinin yarısından faz
lası Devlete ait». Bu fıkradaki «sermayesinin 
yansından fazlası Devlete ait» ibaresinin «ser
mayesinin enaz yarısı Devlete ait» olarak tashih 
edilmesini istediler. 

Üçüncü olarak da (E) bendindeki hükmün 
yalnız kamulaştırılan araziye hasredilmiyerek, 
arazinin tamamı dahi devredildiği ve satıldığı 
takdirde fıkranın bunlara da şamil olacak şekil
de yazılmasını ve bu «56 ncı madde hükümleri 
bu arazi hakkında da uygulanır» cümlesinin de 
burada yeri olmadığı için çıkarılmasını istediler. 

Kendilerinin de izah buyurdukları gibi zürri 
vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün muraka
besi altında idare edilmektedir. Zürrî vakıfların 
bundan istisnası lâzım olup olmadığı meselesi 
Komisyonca uzun uzadıya müzakereyi mucip ol
muştur. Zürrî vakıflar üzerinde bir istisna te
sisine mahal olmadığı neticesine varılmıştır. 

Binaenaleyh bütün mülhak ve mazbut vakıf
lara ait arazinin tamamının kamulaştırılmaya 
tâbi tutulması, maddenin maksadına uygun gö
rülmüştür. Çünkü bu zürrai vakıflar arazisi hâ
sılatının bir kısmı hayrata, bir kısmı da evlâdü-
ensaba meşrut vakıflardır. Bunların tamamının 
kamulaştınlmaması, zürrai vakıfların evlâdüen-
saba meşrut olanlarının hisseleriyle hayrata ait 
olanların tefriki, bizi bir çok amelî zorluklarla 
karşı karşıya bırakacaktır. Bunun için arazi ha
sılatına göre ne miktarının hayrata, ne miktarı
nın evlâda ayrılarak kamulaştırma hadlerini tâ
yin etmek çok zor olacaktır. Bunun hayrata tah
sis edilmiş olan kısımları daha çoktur. 

Bu bakmadan arazi üzerinde ayrıca bir tef
rika lüzum görülmemiştir. 

Bölünme kaydının çıkarılması hakkındaki tek
life gelince; bu kaydın çıkarılmasını şu bakım
dan faydalı görüyorlar. Diyorlar ki; bu arazi 
bölünmüş olmaz da tamamen satılacak olursa, bu 
takdirde tamamı üzerinden yapılmış satış mu
amelelerinin bu fıkra hükmüne tâbi olmayacağı 
gibi bir zehap hâsı! ç to . Halbuki; komisyonu-
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muz, tamamen aksi kanaattadır. Arazinin tanr 
mini dahi satabilir. Devir ve rehnedebilir. Fakat, 
şayet bu arazi, ihtiva ettiği miktara göre kamu
laştırmaya tâbi araziden ise yine bu kanun hü
kümlerine tâbi olacaktır. 

Hattâ o derece ki eğer bölünen ve kendi 
tasarruflarına kalan parça, bu kanunla kamulaş
tırmaya tâbi olan miktarda ise, o miktarın dahi 
yine kamulaştırmaya tâbi tutulması lâzım gele
cektir. Binaenaleyh arazinin bütünün devrolun-
muş olmasıyla bölünmüş olması arasmda mahi
yet ve hüküm bakımından hiçbir fark mevcut 
değildir. Buraya bölünmüş kaydının konması
nın sebebi şudur; arazinin heyeti umumiyesi ka
mulaştırmaya tâbidir. Arazi sahibi bu araziyi 
kamulaştırma haddinin dununa düşürmek mak-
sadiyle parçalara bölmüş ve satmıştır. Eğer bü
tününü satmışsa arazinin sahib değiştirmesinden 
başka ortada bir şey yoktur. Eski sahibine ne 
muamele tatbik edilecekse yeni sahibine de tat
bik edilecek muamele aynıdır. Binaenaleyh bölün
mek suretiyle değil de, arazinin tamamı devre-
dilmişse, bunun için kanunda ayrı bir hüküm 
düşünmeye mahal yoktur. Ancak bölündüğü 
takdirde bölünen parçalar, kamulaştırma haddi
nin dununa düştüğü takdirde, bunun için bir 
hüküm derpişine ihtiyaç vardır ve bu fıkra bu 
maksatla konulmuştur. 

56 ncı madde hükümlerinin bu arazi hakkın
da da uygulanacağı hakkında ki fıkraya gelin
ce : 56 ncı madde gereğince, kendilerine Dev
let tarafından kamulaştırıldıktan sonra arazi da
ğıtılacak olan kimseler bu araziyi bizzat işlete
ceklerinden, ortakçılık ve kiracılıkla işletemi-
yeeeklerdir. Ancak makbul özüre müsteniden 
kiraya verebilecekleri hakkında hüküm vardır. 
Fakat bunlar, arzettiğim gibi, kamulaştırdık
tan sonra Devlet tarafından kendilerine arazi ve
rilecek çiftçilere aittir. Halbuki burada mev-
zuubahis arazi Devlet tarafından dağıtılmış de
ğildir. Binaenaleyh hatıra gelebilir ki, bir bü
tünden bölünme suretiyle bir parçaya tasarruf 
etmiş olan kimse o araziyi Devletten almamış ol
duğu için kiraya verebilir. Böyle bir mülâhaza
yı bertaraf etmek maksadiyle, böyle kamulaş
tırmaya tâbi araziden bölünmek suretiyle tasar
ruf olunan arazi sahipleri dahi 56 ncı madde hü
kümlerine tâbi olacaklarını teşriki lüzum görül
müştür. Bu arazi üzerindeki tasarrufu, bölün
me ile iktisap etmiş olanlar bu araziyi bizzat 
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işletmiyorsa bunun, araziyi kamulaştırma dı
şında bırakmak gibi bir maksatla yapılmış oldu
ğuna delâlet edeceğini kabul ediyoruz. Bu de
lil maddede açıkça gözüküyor. Yoksa 56 ncı 
madde ile bu hadisenin alâkası yoktur. 56 ncı 
madde Devlet tarafından kendilerine toprak tev
zi edileceklere aittir. Burada Devlet tarafından 
kendisine arazi tevzi edilecek olanlar zikredil
memekte, sadece sahipleri tarafından bizzat iş
letme hususu maddede tasrih edilmektedir. Bi
naenaleyh maddenin bu şekilde kabulünü rica 
ederim. (Kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin, önerge sahibi 
maksadını bir daha anlatmak istiyor. 

A. BİNKAYA (Kastamonu) — (C) bendin
deki (yarıdan fazlası) kaydiyle sermayesinin en-
az yansı müesseseler burada hariç kalır. Bunun 
hilâfına bir şey düşünmeğe yer yoktur. Bunu 
cevaplandırmalıdırlar. Müsaade buyurun, buna 
cevap versinler. Diğer hususlarda da kanaatim
de sabitim, fakat fazla tasdi etmek istemem. 

C. TÜZEL (Kayseri) — İktisadi Devlet Te
şekküllerine ait kanunda umumiyetle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri sermayesinin yarısından faz
la olan müesseseler hakkında hüküm mevcuttur. 

Binaenaleyh bunda bu hükmün, yarısından 
fazlası Devlete ait olan ortaklıklara inhisar et
mesini komisyonumuz uygun bulmuştur. Bina
enaleyh sermayesinin yarısından fazlası Devle
te ait ise'ancak bü müesseseler sahip bulundukla
rı toprakların beş bin dönümden yukarı mikta
rına dahi tasarruf edebileceklerdir. 

A. BİNKAYA "(Kastamonu) — 41 nci mad
dede enaz yarısı diyor. Enaz yansı olan mü
esseseler ondan hariç kalacaktır. Yanlışlığa 
doğru gidiliyor. Kanunu açsınlar, (baksınlar. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Abidin Binkaya'nm önergesi tekrar okun

du)'. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
A. BİNKAYA (Kastamonu) — Bentlerin bi

rer oya konulmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız önerge

yi yüksek heyetin oyuna sunayım, ondan sonra 
bir şeyiniz varsa söylersiniz.' 

A. BİNKAYA (Kastamonu) '— Bentler ayrı 
ayrı hükümleri havidir. Binaenaleyh ayrı, ayrı 
reye konulmasını rica ederim. (Takriri anla
dık), (lüzumu yok sesleri).} 
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BAŞKAN — Bentlerin ayrı ayrı mı reye k<£ 

nulmasmı istiyorsunuz? 
A. BİNKAYA (Kastamonu) — Ayn ayrı 

hükümleri ihtiva ettiği için öyle istiyorum. 
BAŞKAN — Bent bent oyunuza sunacağını. 
(A ibendi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-

yanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
(C bendi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-

yanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
(E bendi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Ahar-

yanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunun yayınlandığı ta
rihten başlayarak her bölgede sekizinci mad
denin a, b, c, d, e bentlerinde yazılı arazi ile 
14 ncü madde gereğince kamulaşrırılabilecek 
arazinin toprak dağıtılacaklara yeter miktarda 
olup olmadığı Bakanlar Kurulu karariyle belli 
edilerek geniş ve dar topraklı bölgeler ilân 
olunur. 

Her il bir bölge sayılır, özel bir durumda 
olan ilçeler ayn bir bölge sayılabilir. 

İl veya ilce topraklarının geniş veya dar ol
duğunun belli edilmesinde 34 ncü maddenin a, 
b, c bentlerinde yazılı o yerde oturan çiftçilerle 
tarım işçileri aileleri esas tutulur. 

Her bölgedeki incelemeler tamamlandıkça 
yapılan ilândan sonra hemen o bölgede kamu
laştırma ve dağıtma işlerine başlanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. ; , 

MADDE 16. — Geniş topraklı bölgelerde 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait 
arazi kamulaştırmalarında 14 ncü maddenin e 
bendi hükümleri uygulanır. 

Dar topraklı bölgelerde orta arazinin iki bin 
dönümden fazlası kanmlaştırılabilir. Şu kadar 
ki mahallî imkân ve şartlara göre gerekli tesis
leri ve donatımı olan ve düzenli bir şekilde sa
hibi tarafından işletilmekte bulunan orta arazi 
bu hükmün dışmda tutulur. 

Tarım Bakanlığı düzenli saymadığı bir iş
letmede gördüğü noksanları sahibine bildirir 
ve tamamlanması için iktisadi şartları ve sabi-
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binin durumunu gözönünde tutarak münasip bir 
süre tâyin eder. Makbul özürü olmaksızın bu 
sâ|r& içince noksanlar tamamlanmaz ise sahibi 
düzenli işletme hükmünden faydalanamaz. Ta
rım gajfanjığınjn bu husustaki kararlarına kar
şı ilgililerin başvurma haklan saklıdır. 

BAŞKAN r r Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Topraksız veya az topraklı 
olan ortakçılar, kiracılar veya tarım işçileri ta
rafından işlenmekte bulunan arazi, o bölgede 
(39) ncu madde gereğince dağıtmaya esas tu
tulan miktarın kendi seçtiği yerde üç katı sa
hibine bırakılmak şartiyle yukarıda yazılı çift
çi ve işçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılabi-
lir. Sab ine bırakriaeak olan arazi elli dönüm
den aşağı olamaz. Bu m^dde hükmünün uygu-
lanm;a&ın4a 15 ve 16 ncı maddelerin hükümleri 
iş|pm§z. Geçici mevsim işçileri hakkında bu biL-
kvm uygulanma^. işçinin geçici meyşun işçimi 
qlup olma4ığj»ı Tarım Bakanlığı belli eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
mi|ÜF. . ı _ , , _ : . ; ,'; , 

MADDE 18, — Kamulaştırılacak büyük ve 
orta arazide, kamulaştırma dışında kalacak par
çalar; kültür çeşitlerini içine alacak şekilde ve 
mümkün olduğu kadar semt bakımından toplu 
bir hâlde Tarım Bakanlığı seçer. Kamulaştır
ma dışında bırakılacak parçanın dahi kamulaş
tırılmasını sahibi isterse Tarım Bakanlığı bu
nu da kamulaştırmakla ödevlidir. Arazi sahibi 
mı hakkmı, kamulaştırılacak arazinin belli edi
lerek kendisine bildirildiği tarihten başlayarak 
bir ay içinde kullanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Eahul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
mişftİR v , 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerine göre 
kamulaştırma gereğini takdir etmek ve kamu
laştırma kararını vermek Tarım Bakanlığına 
aittir. 

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

-.: MADİDE 20; — Tarım Bakanlığınca kamu-
laştırümasma karar verilen arazi ve üzerindeki 
^apı ve tesislerin sınırlarını, genişliğini ve ni-
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i teüklerini ve değerini gösteren kroki ve tuta

naklar kamulaştırma kararına bağlı olarak o 
ilin valisine gönderilir. 

Kamulaştırma kararının bir örneği kamu
laştırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesisle
rin bulunduğu yerde gazete veya herkesin ko
laylıkla görebileceği yerlere asılmak yoluyla 
yayınlanır ve ilgililerin beyannamelerdeki ad
reslerine bildirilir. İlânın yapıldığı tutanak 
kâğıdiyle belirtilir. Bu ilân adresi belli olnu-
yan veya beyannamesinde yazılı adreslerde bu-
lumnıyan ilgililere bildirik yerine geçer. 

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

MADDE 21j. — Kamulaştırılacak arazinin : 
a) Beş bin dönümden fazla kısmında 1833 

ve 2901 sayılı kanunlar gereğince takdir edilip 
1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan de
ğer; 

b) Beş bin dönümden aşağı olan arazide ay
nı değerin iki katı; 

c) îki 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 
başında kesinleşmiş değeri bulunmıyanlara çev
relerindeki en yakın benzeri arazinin sözü ge
çen yıl vergisine matrah olan değerlerine göre 
Arazi Vergisi Kanununun yetkilendirdiği komis
yonlarca değerleri biçilir. Bu yolla bulunan de
ğerler kesinleştikten sonra kamulaştırma karşı
lığına esas tutulur. 

Bu frkra 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 yıl için ihale be
delinden yüzde beş tenzil edildikten sonra ka-

: lan miktar, vergi kıymetinden fazla olduğu tak-
I dirde kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 
14~neü maddenin (E) bendi gereğince kamulaş
tırılacak arazinin bedeli bölünmezden evvelki 
bütünün bağlı olduğu hükümlere göre hesap-. 
lanarak tapuda kayıtlı sahibine ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuaa sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde kabul edil* 

I mistir, 
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MAÖDE 22. — Yogide iw Mttt» ©larak ka-

yıtb bulunan ##aaini» tamamı kam«laşlıı»ıl©iiş 
değilse 4kğeria kaaau,la§tu»ılan parkalarla Bahiri
ne kalan. paraya ifrazı, tadilât komisyonları 
tamfi'nda» yapılı*. Taslat komisyon» kaparına 
karp arazi sahibi ile Bazitte 1|S33 ve $6ft2 sayılı 
kanunlar dairesinde itiraz edebilirle 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka>ul edenler... Etmeyenler... Hadde kabul edil
miştir, 

MADİĞE 23. — K*ömktştıınlaeak aıa-zi üze
rende bulunan yapı ve fcesMeıân takdir edileeek 
degıeriie¥İ kamulaştoitta karşıbgiHa esas olur. 

Bu takdir işlemi 18S7 saysk kamunun; yetki-
lefndirdsiği komisyon-lasea yapriır. gazine ve 
mülk sahihlerinin' 3382 sayık kamın hükümleri 
geçeğinee itiraz haklan sakkdıri 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madide kabul edil-
mâ^ia . , , , ._., ,^__ Lt_ •• _ , J j , i:£.ı 

MADDE 24. — 21, 22, 23 ncü maddelerde 
yazılı işlemlerle ödevli bütün yerler engeç bir 
ay içinde karar vejmek «aruzdadırlar. Bu sü
re iğinde özürsüz olarak ödevini yapmayan ko
misyonların başkan ve üyeleri hakkında kanun 
gereğince kovuşturma yapılır, ödevli komis
yonlar çalışma halinde değillerse yetkili makam
lar tarafından hemen toplantıya çağrılarak ödev
leri yaptırılır. 

BAŞKAN -ı— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Kamulaştırmada bu kanun 
hükümlerinin uygulanması ile ilgili itirazlar ka
mulaştırma kararının arazi sahiplerine gerekçe
siyle "birlikte 2fr nci madde hükümleri dairesinde 
bildirildiği veya ilân edildiği tarihten başlamak 
üzere bir ay içerisinde Tarım Bakanlığına yapı-
lateilir. Bakanlık itirazı haklı bulmazsa kamu
laştırma işleminin, tamamlaranasma karar ve
rir. Bu kararın yerine getirilmesi yargı yerle
rinde geri bırakılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 26. -T- â§ nci maddeye göre itiraz 
haklı gsiralîaiyejMk. İMuauiaştısna işleminin ta-
mftmkmw*aına ktvas vtrüajı^i halinde, kamu-

laşterm» ö» ilgili işl«ffiler« kaaşı g«*el kt&ibi-
les* d&H»WHsde atom açıkMüi". 

Gerek mahkemede, gesek Daeaştay'da €&w, 
itirazın feddi hakktadaki kftparm biidipİBii ta
rihinden başlamak «zere e» geç ÜÇ ay içind* aç^ 
lir/ Zamanaşımını durduran vey* JSNKB amip
ler Yimı g^zûmiûde- bftetâuıular.- D^va va-
zifesizlik wya yetkisizlik noktaımda» reddödisU 
diği takdirde davacı, Hukuk Usulü MuhakftM& 
leri Kanununun 193 ncü maddesi, hükmünden 
faydalanır. 

gAŞ&AN ,— Maddeyi oyunuza fawâ*tuft» 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler,,., Kabul edil-: 

mistir. t •'"•-!] 

MADDH 27. — B» Jcaftuııan v&çgsbwmw& U» 
ilgili olup göfülfiie«i âteSfc ¥* A*üy* fiırirok îfol*. 
kaas*eLe*iaaje ait dâva v« işlteşi yt»imte gö*aı«k 
üzere: Asliye Mahk$m<*si yetki^jmjf, gerektiği 
kadar gtaki nşgirifenattlşg kogslay. ü s aaşUke-
üiöierde şüahi m»»kUt4uae ı**ulü uy^uiaaar. 

i>»ıiiştfiy'da ^rükftek dâv4arr cevaplar ta-
majankmı? tftrawaabwımn,a yapdaesk bpfkflr bir iş-
iem kalmamışsa hemm w &#e? ifleıniftı öa* 
ais&ar#k kftraöft J t tğ&m Dwıı#t^y'iû füttkli 
gülmeği yerinde ya#döft*k ifreakaritri w «#a§, 
tırmalan yetkili yerler kısa bir zamanda yaĵ gâ fc* 
la ödevlidirler. Bu dâvalarda cevap süresi uza
tılamaz. , , I ,_;|.' ; 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar,.. Etmeyenler... Kabul edil* 
mistir. . ' : v ; 

MAÜDE28. — 21, 22, 28 w ımMtiati* 
yazık İ£Lemİ£rW b * kamiauu uygulaıaı&aaiyl* il
gili her türly,. itiraz y$ dâvalar kfiffiul^ttfaK, 
Hazine adına tescil ve dağıtmayı durduramaya
cağı gibi bunların durdurulması hakkında yar
gı yerlerince de karar verilemez. 25 nci madde 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi Oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-

T * ^ ' i ! 'i!;..-: J ^ Q * İ ^ 
MADDE 29. — Haksız olarak kfflfnakfftT*"1-

dığr ftp.laffllftu a$$$t httınıiz dtâıteliMmittUi kMİH)* 
laştırmA- islej&jooşn? boz îmjynm>i YH firminim i r 
hunine g^i vtTİlmurinö, 4ftfeftp^ t p <twpindsQ^ 
mışsa hakkmın para ile ödenmesine kassr V«^ 
lir v« bu fearar bagbtr kture • • i * i « iftw»laek* 
8İ&& htm OD ^hptt'p^iı HitflffÜSTı 

ftp://ftp.laffllftu
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î)âvacı nakli çıkarsa 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. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Haksız olarak kamulaştınld, 
ğı tahakkuk eden arazi hükümden önce dağıtıl
mış ise bir ay içinde, Tarım Baanlığı, ikisi ana-
,hallî idare kurulu ve, biri Belediye Komisyonu 
tarafından seçilecek üç kişilik bir Komisyonun 
danışma düşüncesini alarak arazinin elkonma 
tarihindeki değerini belirtir ve sahibine bildirir. 
Sahibi bu değere razı olursa ayrıca hüküm alma
ğa lüzum kalmaksızın alacağı derhal ödenir. 

Bu değere razı-olmayanlar yargıca başvurarak 
bedelin hüküm altına alınmasını isteyebilirler. 
Bu dâvalar dahi şifahi muhakeme usuliyle görü
lür ve arazinin kamulaştırma zamanındaki değer 
pahası hüküm altına alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-
faiştİP. { 

MADDE 31. ~ Kamulaştırma yapılan yer
lerde arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı 
müdahil sıfatiyle katılabilir. Tarım B,akanlığının 
bu dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil 
göstermeğe, isteklerde bulunmağa ve kanun yol
larına başvurmağa hakkı vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Emiyenler... Kabul edilmişir. 

MADDE 32. — Kamulaştırma karşılığı sahi
bine verilmek ve sahibi almaktan kaçındığı veya 
bulunmadığı yahut kanunlaştırılan gayrimenkul 
nizalı olduğu takdirde Zirâat Bankasına yatırıl
mak şartı ile gayrimenkule elkonur ve Tarım 
Bakanlığının isteği üzerine tapuca Hazine adına 
tescil yapılır. 

Kamulaştırılan arazi, yapı ve tesisler tescil 
tarihinden başlryarak iki yıl içinde bu kanun ge
reğince dağıtılmadığı takdirde sahipleri almış ol
dukları bedelleri Hazineye ödeyerek bunları geri 
alabilirler. 

21 nci maddenin ikinci fıkrası ile 22 ve 23 ncü 
maddelerde yazılı hallerde kamulaştınlacak arazi, 
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yapı ve tesisler karşılıklarının sahibine verilmesi 
veya bankaya yatırılması beklenmeksizin Hazine 
adına tescil edilir ve kesinleşen karşılıklar bu 
kanun hükümlerine göre sahiplerine ödenir. 

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

MADE 33. — Kamulaştırma işlerinin başla
dığı bölgelerde kamulaştınlacak arazinin belirtil
mesi ve ilgililere bildirilmesi işi 11 nci maddede 
yazılı üç aylık sürenin bitmesinden başlamak üze
re, en geç beş yıl içinde tamamlanarak derhal ilân 
olunur. Bu ilândan sonra o bölgede bu suretle 
belirtilmiş bulunan arazinin dışında yeniden ka
mulaştırma yapılamaz. Sonraki edinmelerle ara
zinin o bölge için kamulaştırma haddi olarak bel
li edilen miktarın üstüne çıkması veya arazinin 
işlenmesi halleriyle 16 nci maddenin son fıkra
sında yazılı sebeple yapılacak kamulaştırmalar bu 
hüküm dışındadır. 

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

Dördüncü bölüm 
Arazi verilecekler , 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre 
arazi, aile reislerine verilir. Arazi verilmesinde 
aşağıdaki sıra gözetilir: 

a) Hiç arazisi olmayıp başkalarının arazisin-, 
de ortakçılık, kiracılık yapanlar; 

b) Arazisi yetmiyen çiftçiler; 
c) Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulunduğu 

yerde ötedenberi tarım işçiliğiyle geçinenler; 
d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-

den çiftçi olanlar; 
e) 59 ncu madde hükmüne göre miras ortak

lığından ayrılanlar; 
f) Tarım ve Veteriner okullarını veya Ta

rım Bakanlığınca tanınmış Tarım kurslarını bi
tirenlerden arazisi olmayanlar veya yetmiyenler; 

g) Evelce çiftçi olmayıpta arazi edildiği 
takdirde çiftçilik yapacaklarına Tarım Bakanlı-
ğnca kanaat getirilenler. 

Bu madde şümulüne giren kimselerden ba
ğımsız bir işletme kuracak durumda bulunanlara, 
aile sahibi olmasalar dahi, arazi verilir. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepten ötürü 34 ncü maddenin 

(d) bendindeki (göçürülenler) kelimesi yerine 
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(göçmen edilenler) konulmasını yüksek takdiri
nize sunarım. 

' .•. '• . . . ;:": '•" '" Kastamonu Milletvekili 
I Abidin Binkaya 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) —Muhterem ar
kadaşlarım, kanunun bazı maddeleri görüşülür
ken bulunamadım, özür dilerim. Hiç olmazsa 
küçük bir önergem olsun kabul buyurulursa se
vinmiş olacağım. Belki Muhterem Komisyon da 
kabul edecektir. Şimali Anadolu'da göçürme, 
çökertme ve çökerme bunlar yıkma, yıktırma mâ
nalarına gelir ki,, mânaları iyiye gelmeyen keli
melerdir. Binaenaleyh, buradaki (göçürülenler) 
yerine (göçmen edilenler) kelimesinin kullanıl
masını teklif ediyorum. Komisyon bunu olsun 
kabul buyursun. Göçmekten göçmen olur. Fa
kat göçürtmek, çökertmek gibi geliyor. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ C. TÜZEL 
(Kayseri) —. Efendim, evvelâ (E) bendinde 
« 58 nci madde hükmüne göre miras ortaklığın
dan ayrılanlar » fıkrası vardır. Bu 58 değil, 59 

olacaktır. Bu şekilde tashihini rica ederim. 
« Göçmen edilenlerle göçürülenler » kısmma 

gelince; Hükümet tarafından göçürülmeksizin 
kendiliklerinden bir yerden bir yere göçenlere 
« göçmen •» diyoruz Göçürülenler ise Hükümet 
eliyle bir yerden bir yere göçürülenlerdir. Mad
denin önceden söylediğim şekilde aynen kabulü
nü teklif ederim. 

(Kastamonu Milletvekili Abidin Binkaya 'nın 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Nazarı itibara alanlar ... Almı-
yanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi Komisyonun teklifi ile beraber ay
nen kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde aynon 
kabul edilmiştir. 

MADE 35. — Arazi verilmesinde yukarıdaki 
maddenin her bendi için de aşağıdaki sıra göze
tilir: 

a) Çocuk sahibi olanlar; 
b) Evi ve yeter miktarda istihsal araçları 

bulunanlar; 
c) Evi olup yeter istihsal araçları bultinmı-

yanlar; 
d) Yeter istihsal aracı bulunupta evi olmı-

yanlaT. 
BAŞKAN r— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADRE 36. — Arazi verileceklerin Türk ol

maları ve medenî hakları kullanma yeterliğine 
sahip bulunmaları ve çiftçi olmaları veya çiftçilik 
yapmayı, yüklenmeleri ve her iki halde de verile
cek araziyi kendilerinin işletmeleri şarttır. 

Vasisi ister ve sulh yargıcı da izin verirse, 
velisi olmryan küçüklere de toprak verilebilir. 

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

Beşinci bölüm 
Arazi verilmesi 

MADDE 37. — Arazi, bu kanun hükümleri
ne uygUn olarak Tarım Bakanlığınca verilir. 

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

MADDE 38. — Arazi isteyenler: 
a) Kimliklerini ve medenî durumlarını; 
b) Arazileri olup olmadığını, varsa çeşit

lerini ve gerçek yüz Ölçülerini; 
c) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle tâ-

rim âlet ve vasıtalarını; 
d) Arazi istedikleri yeri; 

gösteren o yerin ihtiyar kurullarından onanmış 
bir beyan kâğıdını Tarım Bakanlığınca yetki
lendirilecek yerlere verilir. 

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

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, kuv.-
vet ve çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi 
içinde arazi verilir. 

Toprağı yetmiyenlerin arazileri yukanki fık
ra hükümleri dairesinde yeter miktara çıkarılır. 

Yerilecek arazinin imkân nispetinde bir yer
de ve toplu olması gözetilir. 

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

MADDE 40. — Arazi dağıtımı bölgenin ta
biî ve iktisâdi şartlarına göre çeşitli istihsal 
bölgelerini içine alan mürekkep işletmeler ku
rulabilecek surette yapılabileceği gibi istihsal
lerini bağcılık, meyvacilık, bahçecilik,, fidancı
lık, tarla ziraati ve hayvancılık gibi bir istih
sal bölümünde toplayan basit işletmeler kurula
bilecek şekilde de yapılabilir. . i L ? 
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8AJp£AM ^- Maddeyi oyunüSa süöıîyörum. 

Kaimi edenler... Etoryenler... Kabul edilmiştir. 

MAÜKI5 41. — Afazi 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 dalmadığı halde yakın ve alıştığı 
ikîim ^artîafiiîa uygun başka bir bölgede arazi 
yerilir. 

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

. MADDE 42. — Arazi ve üzerindeki yapı ve 
tesisler, bedel karşılığında borçlandırma yoluy
la verilir. 

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

MADDE 43. — Sahip olduğu arazinin tü
münü veya bir kısmını bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra herhangi bir suretle elden 
çıkaranlar bu kanunun tanıdığı haklardan fay
dalanamazlar. 

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

MADDE 44. — Afazisi, işlenmemek yüzün
den kamulaştırılan veya bü kantin hükümleri 
deresinde geri »îmanlara, yeniden arazi teril-
m%z. 

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

Altöieı f>ölüm 
Mâlî hükümler 

MADDE 45 — Kamulaştırma bedeli eşit tak
sitlerle ve kamulaştırmayı takip eden yıldan baş
layarak yirmi yılda ödenecek «Toprak tahvilleri^ 
adlı Hazine tahvilleriyle ödenir. Her taksite 
senelik !% 4 faiz yürütülür. Her yılın kupon 
vâdesi 30 Eylüldür. Toprak tahvillerinin en kü
çük kupürü 1ÖÖ lîra itibari kıymetlidir. Kamu
laştırma bedelinin 100 liradan aşağı kesri. 

Toprak fahrılle*üÖn tahvillerle birlikte ve 1000 
feöMt k$öii kanunlaştırmayı tatep eden yıl içince 
para ile Möıiif. 

Hür fâ ytfrtlaeöfe kamulaştırmalara görö Tâ-
Tm BaMlıiööfc te&M ürerine Bakanlar Kti-
rtöunea b^Hrtilöeek miktarda tahvil çıkarılır. 
Bu tahviHerift ana ye faizini ihtiva eden kupon 
bedelleri vâdelerindeö beş yıl sonra Hazine lehi-
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tte zftmanaşönfnâ ttğfaf. 

Toprak tahvilleri, ödenmemiş kup^dii bedellerî 
üzerinden diğer Devlet tahvillerine tanınan im
tiyaz ve hakları tamamen haizdirler. 

Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve 
diğer giderleri karşılayacak ödenek her yıl î)ev-
let borçları bütçesinde ayrı bir bölüme konur. 
Her tertipte çıkarma giderleri Devlet borçlan 
bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme ödenek kay
dedilerek harcanır. 

Maliye Bakanlığı her tertipte çıkarma için 
elli bin liraya kadar geçici harcamaya izinlidir. 

29 ncu madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

MADDE 46. — Dağltiİaeak arazi, yapı ve 
tesislerin Mfşıllğı Maliye' ve Tarim Bakanlıkla
rınca belirtilecek esaslara göre tâyiri edilerek 
borçlandırmayı takip eden altiheı yilm öeak 
ayından başlamak ve yirmi yılda, yirmi eşit 
taksitte ve faizsiz olarak ödenmek üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankdsı adına senede bağ
lanır ve senetleri "bankaya verilir. 

Borçlunun ilköğretim çağına gifen her çocu
ğu için geri kalan taksitlerinden % 5 indirilif. 

Vâdesinden önce, ödenen taksitlerden yıllık 
% 5 iskönto' yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 47. — Arazi yefileeeklere kUfâeâk-
lafı işletme yapı ve tesislerini meydana getir
mek, bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık 
işletilmesini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasında kurulacak öiîel bir fondan 
kredi açılır. 

Kuruluş ve onarma kredisi yirmi beş yıla ve 
yıllık işletme kredisi bir yıla kadar vadeli olabi
lir. 

Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktarla
rına ve % i geçmemek; üzere1 faizlerine ilgili esas
lar Mâliye, Tafml ve Tieafet Bakanlıklarınca 
birlikte belirtilir. 

BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 48. — Yukarıki maddede yazih özel 
fonuft MftynaMftfı şuöla#âö': 

a) Her yıl bütçesine bü maksatla kööfceâk: 



B : 72 11.4 
ödenek; . 

b) 46 nci maddede yazılı alacaklardan ya
pılacak tahsilat. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler1.,. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 49. — Küçük arazide işletme kura
caklara yetecek ölçüde canlı ve cansız demirbaş 
ve istihsal malzemesi Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından tedarik edilerek taksitte öden
mek üzere .veriHr. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir 

' MADDE 50. —- Tarım Bakanlığının ıslah is
tasyonlarında, fidanlıklarında ve hayvan yetiş
tirme müesseselerinde yetiştirilen iyi cins tohum
luk, fidan ve damızlık hayvanlardan dağıtıla
caklar yeğlikle bu kanun gereğince topraklandı
rılmış olanlara verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 51. — Bu kanun ile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına verilen işler bankanın 
aslî ödevlerinden; olup banka bu işlerin yürütül
mesi için kuruluşuna zaruri gördüğü servis ve 
kadroları ekleyebilir. Ek kuruluş giderleri özel 
fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık ayrı 
hosıp tutarak bilanço tan/im eder. 

özel fonun bilançosu zarar gösteren yıllarda 
bu zarar, ertesi yıl Devletçe bütçeye konacak 
ödenokle karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 52. — Dağıtılan arazi ile yapı ve 
tes'slerden ve bu kanun hükümleri dairesinde açı
lan kuruluş, onarma ve çevirme kredilerinden 
doğan alacaklar vâdesinde ödenmediği takdirde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca borçlu
nun arazi, yapı ve tesisleri ile işletme vasıtaları 
dışında kalan haczi caiz mallarından Tahsili Em
val Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Borçlunun, "arazi, yapı ve tesisler ile işletme 
araçları'.dîşında başvurulacak maları olmadığı 
takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bânkasılm 
araçlar üzerimle Tah'silf Emval Kanununa gtTr.e 
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haciz ve kovuşturma hakkını kullanmakla bera
ber 57 nöJ madde hükümleri dairesinde arazinin 
geri alınarak tapu kaydının Hazine adına de
ğiştirilmesini mahkemeden isteyebilir. îsteğin 
mahkemece kabulü halinde ödenen taksitler ve 
yapılan zaruri veya faydalı giderlerle elde edi
len intifa bedellerinin karşılıklı maksubunda ay
nı madde hükümleri uygulanır. 

Zor durumda bu hükümler uygulanmaz. Zor 
durumun tâyin ve takdiri ve bu duruma göre 
alacakların ne süre geri bırakılacağı Maliye ve 
Tarım Bakanlıklarınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yedinci bölüm 
Verilen araziye ait hükümler 

MADDE 53. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilen gayrimenkuller, 42 ve 46, nci maddeler 
gereğince borçlandırılacak miktar ile 47 nci 
maddeye göre Ziraat Bankasında kurulacak 
özel fondan verilecek kredinin ulaşabileceği mik
tarın tamamı için borçlandırma senedinde ya
zılı şartlar dairesinde Ziraat Bankasına ipotek 
edilmek suretiyle arazi verilen adına tapuya bağ
lanır. -

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 54. — Verilen gayrimenkullerin be
delleriyle 47 nci maddeye göre Ziraat Bankasın
da kurulu özel fondan açılan kredilerden do
ğan borçlar tamamiyle ödenmedikçe bu gayri
menkuller üzerinde temliki hiçbir tasarrufta 
bulunulamaz ve başkaları lehine aynı bir hak 
ihdas edüemiyeceği gibi şahsi bir hak da bu 
gayrimenkullerin sicillerine kaydedilemez. 

Bu gayrimenkuller tüzel ve gerçek kişilerin 
alacakları için haczölunamaz. 

Yukanki fıkralar hükümleri verilen işletme 
vasıtaları hakkmda da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MABDE 55. — Topraklan yetmediğinden 
dolayı Su kanun, gereğince kendilerine arazi ve
rilenlerin evvelce tasarrufları altmda bulunan 
arazi'île bu iletme içindeki yapı ve tesisler da-



B : 72 11.6 
hi bunların üzerinde arazi verilmesinden evvel 
üçüncü kişilerin teessüs etmiş aynı hakları ve 
mevcut hacizler saklı kalmak şartiyle bu bölüm 
hükümlerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 56. — Bu kanunla verilen arazi or
takçılıkla işletilemez ve kiraya verilemez. As
kerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi mak
bul sebepler varsa kıra ile işletilebilir. Kira 
ile işletmeyi zaruri kılan sebepleri Tarım Bakan
lığı takdir eder. ' 

BAŞKAJNT — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 57. — Bu kanunla verilen arazi sa
hibi tarafından işletilemiyerek terkedilir veya 
ortakçılıkla veyahut özürsüz olarak kira ile iş
letilirse Tarım Bakanlığının, bu kanun gereğin
ce ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, ' gay* 
rimenkullerin-geri verilmesini ve tapu kaydının 
silinerek Hazine adına değiştirilmesini mahke
meden istemeğe hakkı vardır. Bu işlerde basit 
muhakeme usulü uygulanır. 

Grayrimenkullerin geri alınması halinde öde
nen taksitler ve yapılan zaruri veya faydalı gi
derlerle araziden elde edilmiş olan intifam be
delleri karşılıklı olarak hesap edilir. Değerler
de ziyade varsa fazlası geri almrr. Arazinin 
işletilmeyen yıllara ait ecrimisli tazminat olarak 
kendisinden alınır. 

K. BERKER (Urfa) — Muhterem arkadaş- , 
lar, 57 nci maddenin son satırında «ecrimisil» 
tâbiri kullanılmıştır. Bu tâbir mecellenin meri 
olduğu zamanda bir İstılah olarak kabul edilmiş
tir. Bunun mülga mecelleye göre de bir mânası 
vardır ve şudur: Mecelle hükümlerine göre gas-
bedilen menfaatler tazmin edilemez. Bu esas o 
zaman, menafii mağsube mazmuu değildir, cüm
lesiyle ifade olunmuştu. Binaenaleyh akde da
yanmayan bir işgalden dolayı tazminat istiyebil-
mek için mutlaka işgal edilen gayrimenkulun 
muaddün-lil iştigal olması şarttır, yani kiraya ve
rilmek üzere tahsis edilmiş bulunması şarttır. Me
celle ilga edilmiş olduğuna ve ecrimisil tâbirinin 
de mecelleye göre bir mânası bulunduğuna, Borç
lar Kanunumuzda olsun, Medenî Kanunumuzda 
olsun böyle bir ıstılah kabul edilmemiş olduğuna 

.1945 O : 1 
"göre, artık tamamiyle ortadan kalkmış olan ecri
misil tâbirinin, yepyeni olan Toprak Kanununa 
girmesini bendeniz mahzurlu görüyorum. Kaldıki 
maddede tazminat kelimesi yerine intifa beleli 
tâbiri kullanılmıştır. İntifa bedeli son fıkrayı 
müsaadenizle okuyayım: 

«Gayrimenkullerin geri alınması halinde öde
nen taksitler ye yapılan zaruri veya faydalı gi
derlerle araziden elde edilmiş olan intifam be
delleri karşılıklı olarak hesap edilir. Değerlerde 
ziyade varsa fazlası geri alınır. Arazinin işletil
meyen yıllara ait ecrimisli tazminat olarak 
kenlisinden alınır» Burada ecrimisil yerine tazmi
nat veya «intifa ücreti» tâbirinin kullanılması 
daha doğru olurdu. Fakat cümleyi bozmamak 
ve esasen son fıkrada «ecrimisil» kelimeleri inti
fa bedeli olarak kullanrldığma göre, bendeniz 
bu tâbirin kullanılmasını muvafık buluyorum 
ve bir önerge sunuyorum. 

BAŞKAN — önerge okunsun sonra cevap 
verirsiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 57 nci maddesinde kullanılmış olan 

ecrimisil tâbiri mecellede müstamel ve hususi 
mânası - bulunan bir ıstılahtır. Borçlar Kanu
numuz bu ıstılahı kabul etmemiş, bağıtsız işgal
den doğan alacağa tazminat adı verilmiş ve bu 
da rnahkme kararlarına geçmişıtir. Ancak madle-
de (Ecrimisli tazminat olarak alınır) ibaresi mev
cut olduğu için cümlenin büsbütün bozulmaması 
düşüncesiyle (ecrimisil) yerine (intifa bedeli) 
tâbirinin ikamesini teklif ederim. 

Urfa Milletvekili 
Kasım Berker 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — Önerge sa
hibi arkadaşımız Urfa Milletvekili Kâzım Ber
ker Komisyona dâhil olmak itibariyle ve mazba
tada bir muhalefet şerhi bulunmadığına göre 
önerge vermesine İçtüzük müsait değildir. (Bra
vo sesleri, doğru, doğru sesleri). 

Ecrimisil kelimesinin kanunlarımızda kulla
nılmamış olması meselesine gelince; biz eerimisili 
mahrum kalma, intifa karşılığı olarak kullandık. 
Bununla beraber Kanunu Medeninin kabulünden 
sonra daha birçok kanunlarımızda bü kelime yer-
almıştır. Binaenaleyh, burada da kalmasında bir 
mahzur yoktur. (Doğru, doğru sesleri). 

(Urfa Milletvekili Kâzım Berkerin önergesi 
ikinci defa okundu). 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum; Kabul/ 
edenler ... Etmiyenler ... Madde aynen kabul olun
muştur. 

MADE 58. — Borç daha evel ödenmiş olsa 
bite borçlanana tarihinden başlıyarak 25 yıl geç
medikçe ilgili arazi, yapı ve tesislerle işletme va
sıtaları bu bölümdeki hükümlere bağlı kalırlar. 

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

MADDE 59. — Arazi; yapı ve tesisler veri
lenin ölümünde mirasçıları araziyi iştirak halinde 
işletirler. Muristen kalan araziyi idare ve işlet
mek için mirasçılar kendi aralarında uyuşarak 
ortaklığa terekenin açılmasından başlıyarak üç 
ay içinde bir temsilci seçerler. 

Bu süre içinde seçmedikleri veya uyuşama-
dıkları takdirde sulh yargıçlığınca mirasçılar 
arasından reşit ve yeterliklisi seçilir. Sulh yar
gıçlığı yeterliğin belli edilmesinde tarım kuru
luşunun düşüncesini alabilir. 

Ortaklıktan ayrılmak isteyen mirasçılar kal
mak isteyenlerle uyuşarak hisselerini mirasçılar
dan birine veya birkaçına satabilirler. Şu ka
dar ki, arazi bütünlüğünün bozulmaması ve ara
zi üzerindeki bütün yapı ve tesislerle işletme va
sıtalarının dahi birlikte devredilmesi şarttır. 

Ortaklıktan ayrılan mirasçıların miras hissele
ri için dahi bu arazi ipotek edilemez. 

54, 55, 56, 57, 58 nci maddeler hükümleri mi
rasçılar tarafından katılma halinde işletilen ara
ziyi, yapı ve tesisler hakkında dahi uygulanır. 

Borç tamamiyle ödenmedikçe ve ödense bile 
borçlanma tarihinden başlıyarak yirmi beş yıl 
"geçmedikçe taksim, veya şuyuun giderilmesi is
tenemez. 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — « 54, 55, 56, 
57 ve 58 nci maddeler hükümleri mirasçılar ta
rafından katılma halinde işletilen araziyi yapı ve 
tesisler hakkında dahi uygulanır*» fıkrasındaki 
(araziyi) kelimesinin (arazi) şeklinde düzeltilme
si lâzımdır. 

BAŞÇAN — Maddeyi tashih veçhile oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 
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Sekizinci bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 60. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilecek arazinin yerini göstermekte, arazi mik
tarı ile demirbaş çeşit ve sayılarının belli edil
mesinde Tarım Bakanlığı takdir hakkını haiz-
diıv 

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

MADDE 61. — Bu kanun hükümlernnin uy
gulanması dolayisiyle yapılacak bütün başvur
malar ve verilecek dilekçe, bildirim, yüklenme, 
senet, tasarruf belgeleri veya benzerleri ve sair 
her türlü kâğıtlar ve bütün resmî yerlerce ve 
noterlerce yapılacak işlemler bütün vergi, resim, 
harçlardan ve pul ödevlerinden muaftır. 

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

' MADDE 62, — Bu kanun hükümlerine göre 
dağıtmak için arazi kamulaştırma işlerinin ye 
arazi dağıtımının yapılacağı yerler Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

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

MADDE 63. — Bu kanunun uygulama su
retini gösterir tüzükler yapılır. 

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

MADDE 64. — 716 sayılı Borçlanma Kanu
nunun 3 ncü maddesi ve 2490 sayılı Artırma, 
eksiltme ve İhale Kanununun 56 nci maddesinin 
2 nci fıkrası ve 2510 sayılı îskân Kanununun 
17 nci maddesine bağlı toprak tevzi cetveli ve bu 
maddenin sanatkârlara yanm istihkak toprak 
verileceğine dair olan fıkrası ile 20 ve 21 nci 
maddeleri ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 6 nci 
maddesi hükümleri ve arazi dağıtılması hak
kındaki diğer makamların yetkileri kaldmlmış-
tır< Bu kanuna aykırı sair hükümler arazi hak
kında cari olmaz. 

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

OEÇİCÎ MADDE —- 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 6 nci maddesi yürürlükte bulunduğu 
süre içinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hü
küm ve tasarrufu altında bulunan ve belediye 
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sınırlan dışında ve kamu hizmetine ayrılmamış 
olan ham toprağı açanlarla kamu hizmetine ay
rılmamış olan araziyi kütük ve ağaç dikerek bağ 
ve bahçe haline getirmiş olanların hu kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden başlıyarak altı ay 
içinde o yerin en büyük mülkiye üstüne başvur
maları şartiylo hükmü kaldırılan altıncı madde 
uyarınca ve iskân haddi içinde belli olacak hak
ları tanınır. 

Belediye sınırları içinde arazi üzerindeki imar 
ve ihya iddiaları dinlenemez ve bu yerleri işgal 
edenler adına tapu verilmez. îdare yerleri bu 
başvurmaları en kışa bir zaman içinde sonuçlan
dırmakla ödevlidirler, ilgililer, idare yerleri
nin istiyecekleri bilgileri ve gerekli giderleri bu 
yerlere belli edilecek önel içinde vermezlerse 
haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Altı ay için
de başvurmıyanların veya dilekleri kabul edil-
miyenlerin işgalleri altında bulundurdukları 
topraklarla iskân haddi üstündeki miktarlar ve 
Devletin özel mülkü olup belediye sınırları için
de bulunan ve işgal edenler adına tapuya bağ
lanmamış bulunan topraklar Gayri menkule Te
cavüzün meni hakkındaki kanunda yazılı usuller 
dairesinde süre ve şarta bağlı olmaksızın Tarım 
Bakanlığının istf-ği üzerine bu yerleri ellerinde 
bulunduranlardan geri- alınır. 

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

MADDE 65. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihten başlıyarak yürürlüğe girer. 

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

MADDE 66. —- Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyla oyunuza arzedi-
yorum. 

Kutular buraya konacaktır. Lütfen sıra ile ge
lerek oylarınızı kullanınız. 

(Afyon Karahisar'dan başlanarak oylar top
lanmıştır. 

BAŞKAN — Oy vermeyen arkadaş var mı? 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Açık oy sonucunu arzediyorum. -: 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa' i (345) 

arkadaş kabul oyu vermiştir. Kanun (345) oyla 
kabul edilmiştir. (Şiddetli salkışlar). 
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TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOÖLU (Ma

nisa) — Muhterem arkadaşlar şimdi kabul bu
yurduğunuz Tiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 
Büyük Millet Meclisinin şimdiye kadar çıkar
mış olduğu mühim inkılâp kanunlarından biri
dir diyebilirim. Bu kanun memleketimizin, Cum
huriyetin kuruluşundanberi sürüp gelen mühim 
bir dâyasmı halledecek olan bir kanundur. Bi
liyorsunuz arkadaşlarım, ben de muhtelif vesi
lelerle arzettim, şimdi kabul buyurduğunuz ka
nunun konusu üzerinde uzun yıllardanberi ciddi 
çalışmalar olmuştur. Daha ilk zamanlarda mem
leketin bu mühim dâvasını müşahede ederek 
bu konu üzerinde ciddi çalışma yapanları şimdi 
huzurunuzda hürmetle anarım. 

. Ondan sonra, mevzun bir kanun tasarısı mev
zuu halinde Devlet dairelerinde ele alındıktan 
sonra da çalışmalara devam etmiştir» Gerek Muh
telit Bakanlıklardaki çalışmalarda bulunanlarla 
gerek Tarım Bakanlığı teşkilâtında bulunup ta, 
bu mevzuda iş almış olanlar hakikaten yürekten 
bir mesai ile, kanun tasarısının iyileşmesi yö
nünde, elden gelen gayretleri göstermişlerdir. 
Onlarm bu çalışmalarını da yine huzurunuzda 
överek anarım. 

Sonra arkadaşlar, kanun tasarısı Yüksek Mec
lise sunulduktan sonra, memleketimizin umumî 
hayatını ilgilendiren bir dâvayı ihtiva ettiği 
için Mecliste de çok devamlı çalışmalara mevzu 
teşkil etmiştir. Tek tek arkadaşlarımın tasarının 
en mükemmel şeklini alması için esirgemedikleri 
gayretlerini şükranla karşıladığımı bir defa daha 
ifade emek isterim. 

Nihayet arkadaşlarım, kanun tasarısı komis
yondan çıktıktan Isonra Yüksek Kamutayda da 
dediği ilgiyi gördü. Bu bizi çok sevindirdi. Bu
gün bu tasrınm bir kanun halini almış bulunması 
benim Yüksek Kamutaya yüreğimde toplanmış 
olan minnet ve'şükranlarımı ifadeye imkân ver
miş bulımuyor. (Allah muvaffak etsin sesleri 
ve alkışlar), 

Arkadaşlar: Çiftçiyi Topraklandırma-Kanu-
ııu hepiniz bujisiniz; ben tefc"rnatı üzerinde 
duracak değilim, yalnız şu noktalara işaret ede
yim ki, gerek teknik, gerek'-ekonomik ve ge
rek sosyal bakımlardan, 'zaman içinde tatbik 
edildikçe, milletimiz iç/n gerçekten hayrrlı neti
celer verecektir ve ben buna yHireğinmden^ ina
nıyorum. • Şunu da ilâve edeyim ki; top yekûn 

I büttünrbu faydalar milletimizin gelişmesi nokta-

— 230 



B : 72 11.6.194$ O : 1 
sından çok çabuk kendisini gösterecektir. Şüp
hesiz arkadaşlar bütün bu faydaların gerçek
leşmesi, kanunun iyi, selâmetli ve isabetli tat
bikine bağlidır. Bu kanunun memleketimizde 
vatandaşları rahatsız etmeksizin en salim şekilde 
tatbikinin ne kadar güç olduğunu muhterem Baş
bakanım bir vesile ile burada ifade ettiler. 

Hükümetinizin, bütün bu güçlükleri yene
rek kanunun millete azamî faydalar temin ede
cek şekilde selâmetle tatbiki için elden geleni 
yapacaktır. 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında bulunan genç 
ziraatçı nesiller bu kanunun çiftçilerimiz için ve 
umumiyetle memleketimiz için büyük verimler 
getirmesini sağlıyacak bir şekilde tatbikatında 
canla, başla çalışacaklardır. (Bravo sesleri) 

Bundan başka arkadaşlar, Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu, yalnız Tarım Bakanlığı teş
kilâtında çalışanların himmet ve gayretleri ile 
en iyi şekilde bir neticeye varması emniyet al

tına alınacak bir kanun mahiyetinde değildir. 
Biz, bu kanunu milletimizin en geniş hayat 

sahasını ilgilendiren bir kanun olarak ele aldı
ğımız için bütün Devletler teşkilâtında bulu
nanların tatbikatta yardımcı ve destekleyici ro
lü oynayacaklarını umuyoruz. 

Arkadaşlarım, kanunun muvaffak bir tat
bikata erebilmesi için, hiç şüphe etmiyorum ve 
bunun için yüreğim ümitle dopdoludur, mille
timiz de anlayış gösterecektir. 

. Nihayet arkadaşlarım bu kanun, tatbikatında 
Büyük Millet Meclisinin sevgisine ve müzahere
tine güveniyoruz. Çünkü inkılâp dâvalarmr ih
tiva edetv kanunların gerçekleştirilmesinde Cum
huriyet Hükümetlerinin tükenmez ilham ve yı
kılmaz dayanağı gene Büyük Millet Meclisidir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Bir önerge var, onu okutaca
ğım. 

4. — ÖNERGELER 

1. — Erzincan Milletvekili Behçet Kemal 
Çağlar ve arkadaşlarının Toprak Kanununun 
kabulü dolayisiyle, Atatürk'ün yüce adının say
gı ile anihnamia, Yüce Şef tnönü'ye Büyük Mil
let Meclisinin saygılarının sunulmasına ve Sa
raçoğlu Hükümetinin kütlanmasiyie kendilerine 
başarılar temennisine dair önergesi 

Yüksek Başkanlığa 
Türk devriminin yüksek başarısı «Toprak 

Kanunu» nu çıkarmak şerefine ulaşan Yedinci 
Dönem Büyük.Millet Meclisi üyelerinin bu ta
rihî anda aşağıdaki hususlara karar vermeleri
ni dileriz: 

1. — Büyük Millet Meclisi çiftçiyi toprağa 
kavuşturma dâvasının ilk sahibi Atatürk'ün 
yüce adını en derm saygı ile anar. 

2. — Büyük Millet Meclisi, Anayasada çift
çiyi toprak sahibj kılmak için yapılan değişik
liktenbaşlıyarak bu devrim hareketini şu tari
hî âna kadar azimle takibeden Yüce Şef tnö
nü'ye derin saygılarını sunar, 

3. — Büyük Millet Meclisi, çiftçiyi toprağa 
kavuşturma tasarısını Meclise getirerek büyük 
dâvanm kanunlaşmasmdaki tarihî hizmetinden 
dolayı .sayın Saraçoğlu Hükümetini kutlar, ona 
sevgi duyguları içinde basarılar dfler. o 

4 . — Büyük Millet Meclîsi* çiftçiyi foprak 

sahibi kılacak kanunu kabul ve tasdiki tarihin
den sonraki ilk pazar gününü her yıl bütün 
yurtta toprak bayramı olarak kutlanmasına ka
rar vererek milyonlarca Türk çiftçisinin sevin
cine şimdiden ve yürekten katılır. 

B. K. Çağlar Ş. Sökmensüer 
Erzincan Milletvekili Erzincan Milletvekili 

R. Güreli Z. Arkant 
Gümüşane Milletvekili Yozgad Milletvekili 

N. Fırat N. Baydar 
Samsun Milletvekili Malatya Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan P. C. Güven 
Tunceli Milletvekili îçel Milletvekili 

R. R. Pasin Dr. K. Bayizit 
Ağrı Milletvekili Maraş Milletvekili 

S. K. Yetkin K. Aydar 
Urfa Milletvekili İsparta Milletvekili 

H. Pekcan 
Kütahya Milletvekili 

BAŞKAN — önergenin dördüncü fıkrası ay
rıca bir kanun teklifine ihtiyaç gösterir. Onun 
için oyunuza yalnız önceki üç fıkrayı sunacağım. 
Bu üç fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler... Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

•-; Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
bugünkü birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa verilen oyların sonucu 
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A, TAŞKAPILI 
B.TÜRKER 
S. YURDKORU 

AÖRI 
H. BAYRAK 
R. R, PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z.TARHAN 
&URAS , 
AK* YÎÖÎTOÖLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
GL N: AÎ&&MIŞ 
B. BAYKAN^ ••£' 
A . B A Y » ^ 
H. 0. BIİKATA 
B. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
P. DALBAL 
H. Nı M I H Ç I G G L U 
M ÖKMBN: 
Z. YÖRÜK A 

AwrtÂLirA 
N. AKSOY 
U T /*1 A XTT7" A TT A ' '""" M. ÇANKAYA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
G1.R, 4.LPMAN 
Dr. M, GERMEN 
N. GÖKTEP$ 
A. S. LEVEIO) 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 455 

Oy verenler : 345 
Kabul edenler : 345 

Kabul etmîyenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 104 
Boşlar : 6 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

M AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
GL K. ÖZALP 
F. TÎRÎTOÖLU 
Y. S. UZAY 
t. II. UZUNÇARŞIH 

BİLECİK 
K. GÜLER 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. CHMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOÖAN 
H. C. ÇÂMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGtNERÎ 
Dr.. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. ./. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKJİR 
Dr. R. GÜRAN 

P. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
GL N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL "-• * 
S. BATTI 
R. BULAYİRLI 
R. N. GÜNTEKÎN 

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

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E S. AKGÖL 
N ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. 0AÖ7L 
Dr. C. KAZANCIOÖLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
0. OCAK » • 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
GL K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞBDELE 
Ş. ULUÖ 

EDİRNE 
M. E. AGAOĞULLARI 

M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MBMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 
GL P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
GL Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
f. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AGÂKAY 
ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr, A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHÎN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
t. SABUNCU 
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A.SAYAB 
N. OSTEN 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
B. GÜRELİ 
E.&?für 

HAKKARt 
A, R.GÖKSİDAN 

HATAY 
A Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN " 
H. İLGA? ' 
B.&KUNT 
H. SELÇük 

İQEL 
Dr. M. BERKER 
T. 0. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
H. S. tfANRIÖVBR 
G1.Ş, TURSAN 

İSPARTA 
K. ATDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H.ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
O. E. AESEVEN 
Dr. Gv ATAÇ 
A. BAYİNDİR 
Dr. K. O. BERKSOY 
A. H.PENfâMEN 
Dr. H. DÎKBR 
Dr. Gl. N. t ĞÖZGÜ 
F. HAMAL 
Z. KAB»3fERSAL 
H. KORTBL 

F.ÖYMBN 
V. SARID AL 
I. H. ÜLE3EBN 
A. R. TABHAN 

Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Df. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
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S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNMâ 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNÖĞLU 
GL H. ÖtÖ&ÜDOĞAN 
Ş. KARACAK 
Dr. E. OKf AY 
Z. ORHON 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H.ÇQRUK 
Dr.'#. WMVt 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAİSAL 
A. H. KALAÇ 

.R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö/TAŞÇtoSLÜ 
N. TOKER 
0. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgrl. k. DOĞAN 
N. A/KÂNSU 

KIRŞEHİR 
T. SBLBR 
Ş. TÖRGUT „ 
1. TURAN 

KOOAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
I. SÜttİ 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 

6.1945 O ; 1 
M. A. BİNAL 
GLA. F, CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K.OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAT 
Dr. A. Ş. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S.KUTMAN 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M.ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. 3AĞIR0ĞLU 
K. SAYIN 
O.' TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
TTAT. 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAB 
F. KUBÜOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. a TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENGİÖĞLU 

v*t 

ŞLAR 

Dr/A^gur; ;l 
L. ÜLOTPP, " ~ 

*A s mit, 
Orgl. 
C. 
a KİT 

K. KOTAN 
NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENCİI - , : 
F.soptr^, ; 
D r . R ^ F ^ ^ Î 
H. ULUSOY** . / 

ORDTT 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V; ,DEMİ^^ 
Dr. t*İtlWg^ 
H. SARL^İ'^t 
H. YAÜst§$",^ 
U.YABMMXİİ 

T. B. töWW^ ^ 
Dr. &Wâ&IEMRE 
K. KAMtfATit. M /-T-
F. SlRMENâİM M 
A. ZIRH •&&& j 

SAMSUN^î^ 
H. ÇAifflR,a~~3: M 
Z. DURUKAN 
Aınh^İtOgmiN ^ 
S. EBEJ&&M&C& ,'# 

N. FIRA&MIÎ* 
N. ÖẐ  
M. A, 

K. ÇJ 
Gl. N. ELÇKNİ? . 
Dr. K*ı'$Aâ}JR.vt 
H.U$AN,,-,';: 

A . R."'ti,HijF'r:; l ;';; 
E. K l I ^ m ^ İ i U ' 
S . T U ^ Ç ^ ^ 

.$? .£>• 
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0. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

StVAS 
M.Ş.BLEDA 
E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALT AY 
H. IŞIK 
Amiral H. GÖKDALA 
R Ş . SlRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKÎRDAG 
R. APAK 
E. ATAÇ 

B : 72 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R N . KEŞMİR 
O. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
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F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
D. EYlBOĞLÜ , 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L.YAVUZ 

TUNOBLİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAH 
1. ARVAS 
N. BER&ER 

YOZG AD 
M. ALLIOÖLU 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOÖLU 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERÎŞİRGİL 
A.GÜREI 
Y. Z ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oya katümıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
A, ÇETİNKAYA (1.) 
M. GÖNENÇ 

AMASYA 
N. AKTIN (î.) 

ANKARA 
F. R. ATAY (I.) 
M. ERİŞ < 
1. İNÖNÜ (Cumhur 
başkanı) 
M. KAYAOGLU 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN ^ 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (1.) 
S. ÖRGEBVREN 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN ( t ) 

BİNGÖL 
F,F. DÜŞÜNSEL 

BOLÜ 
0. S. SİREN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 
A.KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. BERKİN ( t ) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (I.) 
t EKER (Ö.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 
Dr. H. BERKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 

EDİRNE 
P. BALKAN 
E.DEMÎRAY 

ELAZIĞ 
P. AĞRALI (1.) 
P. A. AYKAÇ (1.) 
S. SAGIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
R.DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GÎRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (I.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
0. SELEK 

HATAY 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
R. KORALTAN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE (1.) 
S. CÎMCOZ (1.) 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
1. A. GÖVSA ı 
Gl. K. KARABEKİR 
H. C. YALÇIN 

O. BAYAB 
H. MENTftŞE 
Dr. K. ÖRS 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
P. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBÂÎ ( t ) 
R. SALTUG 
N. T Ü A Ç 

KAYSERİ 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş.ÖDÜL 
Dr. P.UMAY 

P. ÇOBANOĞLU 
KONYA 

P. GÖKMEN 
T. P. SILAY 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
R. PEKE"-
ö. B. UŞAKLI (1.) 

MALATYA 
T. TEMELLİ (1.) 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER (t.) 
O. ERCİN 
K. KARAOSMAN (1.) 
H. SARHAN 

MARDİN 
1 P. ARPAYA (t. Ü.) 

MUĞLA 
S ; G Ü N $ Y " ( % 
P. O. Mîİ*TE$İfe<&U 
(Has&j 
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MUŞ 

H. KILICOĞLÜ (1.) 
NÎ&DE 

H. TEPEYfcAN ( t ) 
ORDU 

S. S. TARCAN (1.) 
EtZB 

H.C.BELÜL 
SAMSUN 

C. BÎLSEL (î.) 

SEYHAN 
f>. ARTKOÖLU 
S. ÇAM (î.) 
Ş. İŞCEN 
n. OBATi 
\. >1 YEGENA 

SINOB 
I. İT. SEVÜK (I.) 

SİVAS 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TEKÎRDAO 
E.PEKEL (I.) 

TOKAD 
R. ERlŞKEN 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE (Has
ta) 

H. SAKA (Bakan) 
VAN 

M'. BOYA (Hasta j 
YOZGAD 

O. ARAT 
S. İÇÖZ 
S. KORKMAZ (Hasta) 

ZONGULDAK 
Ş. DEYRÎN (î.) 
H. A. KUYUCMK ( t ) 




