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dirde altı ay zarfında kamulaştırma kararı kal
dırılmadıkça bu yerler üzerinde temliki tasar
rufta bulunulamaz.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.

de kamulaştırma hisse esası üzerine yapılır. Ta
rım Bakanlığı şüyuun izalesi için mahkemeye
müracaat eder.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edil
miştir.

Madde 21. — Kamulaştırmalarda, 1944 Büt
çe yılı Arazi Vergisine matrah olan kıymetin
dört katı kamulaştırma karşılığıdır.
1944 Bütçe yılı başında kesinleşmiş değeri
bulunmıyan arazide bu değer Vergi Usulü Ka
nunu gereğince yetkili komisyonlar tarafından
belli edilir. x\neak bu değer, çevrelerindeki en
yakın benzeri arazinin 1944 Bütçe yılı vergisine
matrah olan değerlerden fazla olamaz. Bu yolla
bulunan değer kesinleştikten sonra, dört katı
kamulaştırma karşılığı olur. Bu fıkra gereğin
ce tesbit olunacak değere Vergi Usulü Kanunu
hükümlerine göre itiraz edilebilir.
Hazinece taksitle satılmış olup da kamulaş
tırma tarihinde taksit bedelleri tamamen öden
memiş olan arazilin ihale tarihinden kamulaş
tırma tarihine kadar geçen her yıl için ihale be
delinden !% 5 tenzil edildikten sonra kalan mik
tar vergi kıymetinden fazla olduğu takdirde ka
mulaştırma bedeli olarak kabul edilir.

Madde 33. — Kamulaştırma işlerinin başla
dığı bölgelerde kamulaştırılaeak arazinin belir
tilmesi ve ilgililere bildirilmedi işi 11 nci mad
dede yazılı ilân tarihinden itibaren beş yıl için
de tamamlanarak ilân olunur. Bu ilândan son
ra o bölgede bu suretle belirtilmiş bulunan
arazinin dışında yeniden kamulaştırma yapıla
maz. Sonraki edinmelerle arazinin 14 ve 15 nci
maddelerde yazılı kamulaştırma hadlerine dâ
hil olması veya arazinin işlenmemesi halleri bu
hükmün dışındadır.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaş
lar, bu maddenin beşinci satırında 14 - 15 nci
maddelere atıf yapıldığına dair fıkra Adalet
Komisyonunun tertip ettiği sıraya göre yazıl
mış, Bütçe Komisyonu 15 nci maddenin yerine
J6 nci maddeyi, 16 nci madde yerine 15 nci
maddeyi alıp değiştirdiği için bu atfın da ona
yapılması lâzımgelmektedir.
Bu itibarla 14 rakamı aynen kalacak 15 ra
kamı 16 olacaktır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bu
tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olun
muştur.

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kafoııl edil
miştir.
Madde 24. — 2.1., 22 ve 23 ncü maddelerde
yazılı işlemlerle ödevli bütün daireler en geç
on beş gün içinde karar vermek zorundadırlar.
Bu süre içinde özürsüz olarak ödevini yapmıy a n komisyonların başkan ve üyeleri hakkında
kanun gereğince kovuşturma yapılır, ödevli ko
misyonlar çalışma halinde değillerse yetkili
makamlar tarafından hemen toplantıya çağrı
larak ödevleri yaptırılır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Madde 31. — Kamulaştırma yapılan yerler
de arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı müdahil sıfati ile katılabilir. Tarım Bakanlığının
1xı dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil
gö'stermeye, isteklerde bulunmaya ve kanun
yollarına baş vurmaya hakkı vardır.
Tamamı kamulaştırılmıyan müşterek arazi-

Madde 34. — Bu katlim hükümlerine göre
dağıtılacak arazi aile reisine verilir. Arazi ve
rilmesinde aşağıdaki sıra gözetilir :
a) Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi ol
mayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kira
cılık yapanlar;
b) Kendisinin veya ailesinin arazisi yetmiyen çiftçiler;
c) Tarım ve Veteriner Fakülteleri ile okul
ları veya Tarım Bakanlığınca tanınmış tarımkurslarını bitirenlerden arazisi oîmıyanlar veya
yetmiyenler;
d) Tarım'işçiliği il e geçinenler;
e) Aaile dışında kalmayı tercih eden foirular;
f) Göçebeler ve göçmenler, ve göçürülen-,
lerdeıı çiftçi obanlar;
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