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İçindekiler 
Sayfa 

Sadık Aldoğan 'm, muhalif partilere mensup 
vatandaşların siyasi toplantılarda izhar et
tikleri siyasi fikir ve kanaatler ile muhalif 
gazete başyazarları hakkında yapılan kovuş
turmaya dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü ce
vabı (6/461) 269:276 

5. — Görüşülen işler 276 
1. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru

lunca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen 
ve üye devletlerin tasdikına sunulan «Bir
leşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin katılması hakkında Kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma, Ticaret 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/268) 276:277 

2. — Amerika Birleşik Devletleri ve Av
rupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleket
lerle akdolunan borçlanma, bağış, ödeme ve 
takas Anlaşmaları gereğince hariçten ithal 
olunacak mallardan menşe şahadetnamesi 
aranmaması ve bunlara ahdî Gümrük Resmi 
tenzilâtı uygulanması hakkında Kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/703) 277 

3. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Ka-
zancıoğlu'nun, köy bütçelerinden yapılacak 
inşaat mütaahhitlerinden Kazanç ve Buh-

• Sayfa 
1. — Geçen tutanak Özeti 262 
2. — Havale edilen kâğıtlar 263 

^ 3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 264 

. 1. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin yorumlanması hakkında önergesinin 
Geçici Komisyona havalesi (4/199) 264 

4. — Sorular ve cevaplar 264 
1. — Hatay Milletvekili Suphi Bedir 

Uluç'un, Hatay bölgesinde soğuklardan 
donan narenciye, malta eriği ve zeytin ağaç
larının yeniden yetiştirilmesi için ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Tarım Bakanı 
Cavid Oral'm sözlü cevabı (6/445) 264:265 

2. — Kars Milletvekili Tezer Taşkı-
ran'm, İran'da çıkan sığır vebası salgınının 
memlektîmiz hayvanlarına sirayet etmemsi 
için ne gibi tedbirler alındığına dair soru
suna Tarım Bakanı Cavid Oral'ın sözlü 
cevabı (6/453) 265j:267 

3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Po-
tuoğlu'nun, yazlık ekim için çiftçiye tohum
luk ve hayvan yemi verilip verilmiyeceğine 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Tarım 
Bakanı Cavid Oral'm sözlü cevabı (6/45o) 267: 
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4. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. 



Sayfa 
ran vergileri alınmaması hakkında Kanun 
teklifi ve Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/319) 278:279 

4. — İsparta Milletvekili Kemal Turan 
ve dört arkadaşının, İsparta Gül Yağı Fab
rikasının Tekel İdaresince İsparta Belediye
sine devri hakkında Kanun teklifi ve Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (2/222) 279:281 

5. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkm-

1. — GEÇEN 1 

Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan, Eskişe 
hir'deki su taşkınının verdiği zarar ve Hükü
metçe alınan tedbirler hakkında izahat verdi. 

Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu tasa
rısı ile 

Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine; 

Bina Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine; 

İktisadi Buhran Vergisi Kanununun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun ta
şanlarının ve 

Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'un, Tu
rizm Endüstrisinin Teşviki hakkındaki Kaniim 
teklifinin kurulacak Geçici bir Komisyonda görü
şülmeleri kabul edildi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ni
hat Erim'e Devlet Bakanı Cemil Said Barlas'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu. 

Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'-
rîn, yurdun dağlık ve ormanlık bölgelerinde ge
zen domuzlardan çiftçiyi korumak için ne düşü 
nüldüğüne dair sözlü sorusu, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. 

İçel Milletvekili Salih İnankur'ım, soğuklar 
yüzünden harap olan Narenciye ağaçlarından : 
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Sarfa 
daki 4753 sayılı Kanunun, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair Kanun tasarısı ile 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, Yayla ve meraların köylerin 
tüzel kişiliklerine tahsis kılınması veya ka
mulaştırılmaları hakkında Kanun teklifi ve 
Tarım, İçişleri Komisyonları raporları ile 
Maliye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/315,2/82) 281: 

303 

İstanbul'da çıkan Rumca Hronos Gazetesi sa
hip, müdür ve yazı işlerini fiilen idare eden Istav-
ro Zervopulos'un hükümlü olduğu cezanın affı 
hakkındaki. Kanun kabul edildi. 

4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair olan Kanun, kabul olundu. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
kabul olundu. 

10 . I I I . 1950 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. ZLras 

dolayı zarar gören vatandaşlara kredi ve fidan 
teminiyle Bankalara olan borçlarının tecili hak
kındaki sözlü sorusu, Tarım ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nuır 
Eskişehir'de vukuagelen sel felâketi hakkındaki 
sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

JTANAK ÖZETİ 

Sorular 



& — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
İ. — Basın Kanunu tasarısı (1/750) (Adalet 

Komisyonuna); 
2. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı (1/751) (Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Matbaalar Kanunu tasarısı (1/752) 
(Adalet Komisyonuna); 

4. — Muhasebei Umumiye Kanununun 109 
ncu maddesinin (D) fıkrasının kaldırılması hak
kında Kanun tasarısı (1/753) (Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

5. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/754) (Adalet Komisyonuna); 

Tezkere 
6. _ Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Si, 

dik Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/497) (Anyasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

Önergeler 
7. — Kocaeli Milletvekili' Sedad Pek'in, Millî 

Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin yorum 
lanması hakkında önergesi (4/199) (Millî Korun 
ma Geçici Komisyonuna); 

8. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak 
sal'ın Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1950 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2889 sayılı Kararır 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/200) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
9. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadrolar", 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasarıs* 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/549) (Gündeme); 

10. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkın 
daki Kanunun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiş 
tirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1/690) (GÜn 
deme); 

11. — Hava Müdafaa Genel Komutanlığının 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/691) 
(Gündeme); 

12. — İskân ve Toprak İşleri Genel Müdür 
lüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 
ile Gümüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün, 
Toprak İşleri, İskân ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonları mütalâalariyle Bütçe Komisyonu ra 
poru (1/534, 2/193) (Günjdeme); 

13. Kars Milletvekili Akif Eyidoğan ve 5 
arkadaşının, Kars İli ile Ağrı, Erzurum ve Ço 
ruh İllerinin bâzı parçalarında muhacir ve sığın
tıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin toprak
landırılması hakkındaki 2502 sayılı Kanunun 
6 ncı ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesinle dair 
Kanun teklifi ve içişleri, Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Bütçe Komisyonları raporları (2/60) 
(Gündeme); 

14. — Muhasebei Umumiye Kanununa ek Ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/715) (Gündeme); 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ankara'da imzalanan Yugoslavya'daki 
Türk Emlâk ve Menfaatlerinin tazminine müta-
allik protokol ve eklerinin onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/706) (Gündeme); 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imza edilmiş olan Anlaşma gereğince temin edi
len paraların kullanılmasına dair Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında imzalanan Anlaşmaların 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/731) (Gündeme). 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Öenap Aksu (Kocaeli), Dr. A. Uras (Mardin) . 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

İ. —• Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Mil- < 
lî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinin yo-
rumlanması hakkında önergesinin Geçici Ko
misyona havalesi (4/199) 

BAŞKAN — Efendim, gelen evrak meyan ın-

1. — Hatay Milletvekili SMphi Bedir Uluç'-
un, Hatay bölgesinde soğuklarda^ donan naren
ciye, malta eriği ve zeytin ağaçlarmın yeniden 
yetiştirilmesi için ne düşünüldüğüne dair soru-
rusuna Tarım Bahanı Cavid Oral'ın sözlü cevap
lı (6/445) 

B. M. M. Başkanlığı Yüce Katma 
Hatay'ın iktisadi kaynaklarından çok önemli 

biri olan narenciye, malta eriği gibi sıcak iklime 
mahsus meyva ağaçlarının tamamı, kamilen de
necek bir derecede son soğuklardan müteessir ola
rak dondukları Ve zeytin ağaçlarının da yer yer 
zaraır gördüğü anlaşılmıştır. Hatay halkının 
başlıca geçim kaynağı olan bu meyva ağaçlı bah
çelerin tekrar ihyası ve bu suretle halkın geçim 
Ve istikbal ümitlerinin kuvvetlenmesi noktasın
da Hükümetçe bir tedbir düşünülüp düşünül
mediği ve düşünülmüş ise bu tedbirlerin neler
den ibaret olduğunun Sayın Tarım Bakanlığın
ca Kamutayda açıklanmasını arz ve rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Suphi Bedir Uluç 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— a.) 14 . I . 1950 tarihinden itibaren başlıyan 
ve kısmen devam eden soğuk ve dondan Saman
dağ ve Antalya Merkez ilçesi turunçgilleri ve 
yenidünya meyvaları tamamen donmuştur. 

r KAMUTAYA SUNUŞLARI 

da« Kocaeli Milletvekili Sedâd Pek'in, Millî Ko
runma Kanununun 30 ncu maddesinin yorum
lanması hakkında önergesi vardır. 

Bu hususta teşekkül etmiş bir komisyon var
dır, bu önergeyi de o Komisyona havale ediyo
ruz. Yüksek Heyetinize arzediyorum.. 

b) Merkez ilçede bulunan 60 000 turunçgll 
ağacının tahminen % 75 inin donduğu; 

c) Samandağ ilçesinde 156 006 turunçgil 
ağacının da tahminen % 15 donduğu; 

d) İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde tu
runçgil meyvaları toplanmış olduğundan zaırar 
görmediği, yalnız genç sürgün ve fidanlarının 
mühim miktarda zarar gördüğü; 

e) Don ve soğuk devam ettiğinden katı ne
ticenin ancak Marttan sonra anlaşılacağı bildi
rilmektedir. 

Soğuk ve dondan zarar gören bahçe sahip
lerinin yeniden turunçgil bahçelerinin tesisine 
eskisi gibi rağbet göstermiyecekleri zannedilmek
tedir. 

Bakanlığımızca, zarar görmüş çiftçiye lâzım 
olan, kredinin açıluası ziraat Bankasına yazıl
mıştır. 

Ayrıca Devlet Üretme çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün Dörtyol işletmesinde mevcut olan 
portakal fidanlarının Hatay îli çiftliklerine 
dağıtılması temin edilecektir. 

Gelecek sene de îskenderun Bahçe Kültürle
ri İstasyonu istihsalinin tamamı yine bu ile tah-
teis olunacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
SUPHÎ BEDİR ULUÇ (Hatay) — Sayın 

Bakana, yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür-

1. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 264 — 
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İer ederim. Cumhuriyet hükümetlerinin' tabia
tın âfetlerinden müteessir olan vatandaşların 
yardımına zamanında koşmak hususunda gele
nek haline gelen hareketlerini burada anmak da 
bir vazifedir. 

Aziz arkadaşlarım, Hatay, bu güzel vatan 
parçası geçmek üzere olan kış mevsiminin kırk 
seneden beri görülmiyen sert darbelerinden ik-
tisaden geniş ölçüde zararlara uğramıştır. 

Bu zarar ihmal edilecek derecede değildir. 
Hep bilirsiniz ki ; bu il halkının geçim kaynak
ları arasında zeytinlikler, Narenciye bahçeleri, 
Malta eriği bahçeleri ve defne ağaçları en önem
li mevkii tutmaktadır. Bu nevi ağaçlar ancak 
sıcak iklimlere mahsus olduğundan geçen gün
ler içinde hararetin sıfırın altında 16 dereceye 
kadar düşmesi, Narenciye, zeytin, Malta eriği 
ve defne bahçe ağaçlıklarında % 30 dan % 70 e 
kadar yer yer tahribat yapmış ve bu nispetteki 
ağaçları bir daha verim vermiyecek derecede 
öldürmüştür. 

Mahalljı takdire göre yirmi ile yirmi beş mil
yon Türk lirası raddesindedir. Samandağı İlçe
si Harbiye Bucağı gibi bâzı bölgelerde bu tah
ribat yüzde yüze yakın olmuştur. 

Zarara mâruz halk ıstırap içinde olmakla 
beraber Cumhuriyet Hükümetinin yardımcı eli
nin uzanacağı güveni ile geleceğe emniyetle bak
maktayız. 

Bu bahçelerin verimli bir hale gelmesi en az 
beş ile on senelik bir zman istemekle beraber 
tesis işlerine derhal ve katiyen vakit geçir
meksizin başlanması da mutlak bir zarurettir. 

Arzuya şayandır ki, bu defa yeniden dikile
cek ağaçların soğuğa mukavemet eden neviden 
seçilmesi yolunda tekniğin yardımı ile Hükü
met rehberlik etsin. 

Hatay'a yapılacak yardım iki noktada top
lanır. Biri, o iklime elverişli ve soğuğa nispe
ten tahammülü yeter fidanı hazırlatıp zamanın
da bahçe sahiplerine yetiştirilmesi ve Tarım 
Bakanlığı uzmanlarının nezareti altında fennin 
emrettiği şekilde dikilmeleri, diğeri de tesisin 
gerektirdiği masrafları karşılamak üzere bah
çeleri harap olan vatandaşlara zamanında yeter 
ölçüde kredi teminidir. 

Hatay bölgesinde İlkbahar girmiş gibidir. 
Durum az ,çok hareketi gerektirmektedir. Gerek 
fidan sağlanması ve gerek yeter kredi temini işi 

1950 O : 1 
için hemen tedbir alınmasını sayın Hükümeti
mizden bilhassa rica eder ve böyle bir dilekte 
bulunmamış olsaydım dahi Hükümetimizin ken
diliğinden bu yardım vazifesini yerine getirece
ğine şüphem olmadığını açıklamayı bir vazife 
bilirim. 

2. — Kars Milletvekili T ezer Taşkıran'ın, 
İran'da çıkan sığır vebası salgınının memleketi-
miz hayvanlarına sirayet etmemesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair sorusuna Tarım Bakanı 
Cavid Oral'ın sözlü cevabı (6/453) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Yüksek Kamutayda Ta

rım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

1. —> Komşumuz İran'da çıkan sığır vebası 
salgınının memleketimiz hayvanlarına sirayet 
etmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. — Matbuattan öğrendiğime göre hastalık 
hududumuza 100 kilometre mesafedeki köylere 
kadar yayılmıştır. Her hangi bir âni bulaşmada 
yayılmayı önleyici tedbirleri acele olarak al
mak lüzumu karşısında kâfi derecede eleman, 
ilâç, gerekli malzeme mevcut mudur? 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— İran'da zuhur eden sığır vebası hastalığına 
karşı alman tedbirler, 

1. İran'ın Afganistan hududunda mühim 
bir sığır vebası hastalığı miktarının tesbit edil
diği gayrireismî fakat inanılır kaynaklardan 
öğrenilmiş olduğu Milletlerarası Salgın Hasta
lıklar Ofisi tarafından 17 Kasımda Tarım Ba
kanlığına bildirilmiştir; 

2. Aynı günde keyfiyetin İran Hükümeti 
nezclinde resmen tahkiki için Dışişleri Bakanlı
ğına yazılmıştır. 17 Kasımda hudut vilâyetleri
ne, Gümrük ve Tekel, İçişleri Bakanlıklarına 
hudutların kapatılması ve bu hudutlarda uya
nık bulunulması yazılmıştır; 

3. 25 Kasım tarihli Dışişleri Bakanlığının 
yazısında İran Büyük Elçiliğinden alman nota
da Horasan Vilâyetinin bâzı yerlerinde sığır 
vebasının görüldüğü ve buna karşı şiddetli ted
birler alındığının Tahran'dan bildirildiği açık
lanmıştır ; 

4. 1 Aralık tarihinde Dışişleri Bakanlığın-

265 — 
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dan İran'daki hastalığın intişar sahası ve hu
dutlarımıza doğru alacağı muhtemel inkişaf 
'hakkında bilgi istenmiştir; 

5. 30 Kasım tarihli Dışişleri Bakanlığı ya
zısında Horasan'daki veba hastalığının zuhuru 
Tahran Büyük Elciliğimiz vasıtasiyle de teyit 
edildiği 'bildirilmiştir; 

0. 5 Aralık tarihinde. Millî l<\ A. O. Komi
tesi vasıtasiyle sığır vebası üzerinde yeni usul
lerle aşı yapıldığından bu usullerin tekniğini 
göstermek üzere bir mütehassısın meraleketi'mi-
ze gönderilmesi ve aşıların hazırlanmasında lü
zumlu tavşan virüsünün getirilmesi için teşeb
büse geçilmiştir; 

7. 9 Aralık tarihinde Gümrük ve Tekel, Ki
lsleri, Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret, Millî Sa
vunma ve Ulaştırma Bakanlıklarına 1234 sayılı 
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 7 nei mad
desi gereğince bulaşmaya vasıta olacak her tür
lü hayvan ve hayvan maddelerine karşı hudut
larımızın kapatılması bildirilmiştir; 

8. — 12 Aralık tarihinde Dışişleri Bakanlığı 
vasıtasiyle İran'la Hükümetimiz arasında ak
dedilen veteriner mukavelesinin hükümlerinin 
yerine getirilmesi ve mezkûr hükümetle sıkı 
bir şekilde temas sağlanması yazılmıştır; 

9. 16 Aralık tarihinde Bakanlık Sağlık Mü
şavere Heyeti toplanmış ve toplantıda Veteriner 
Umum Müdürlüğü tarafından alman tedbirlerin 
yerinde olduğuna ve eskiden müesseselerimiz 
tarafından yapılan usulde tekrar aşı ve serum 
'hazırlanmasına karar verilmiştir; 

10. Mısır Hükümetinden aşı hazırlamak 
için virüs istenmiş ise de bugüne kadar alına
mamıştır; 

11. Sığır vebası hastalığının İran'ın Urmi-
ye civarında ve hududumuza 100 kilometre me
safede Savuşbulak mevkiinde görüldüğü hak
kında vukübulan mahrem işar üzerine 31 Ocak
ta Savuşbulak mevkiinde sığır vebası hastalığı
nın mevcut olup olmadığının tahkiki Dışişleri 
Bakanlığına yazılmış ve bunun İçişleıd, Güm
rük ve Tekel ve Millî Savunma Bakanlıklarına 
yazılarak hudutla rtmızda sıkı tedbirlerin alın
ırı HHI istenilmiştir; 

12. 28 Ocak tarihli Dışişleri Bakanlığının 
yazısında bu hastalığın Horasan mıntakasında 
tecrit edildiği ve 200 binden fazla sığırın aşı
landığı ve hastalığın başka bir tarafa sirayet 
etmediği bildirilmektedir; 

13. 9 Şubat tarihli Dışişleri Bakanlığı yazı
sı nda Rızaiye Konsolosumuzun 8 Şubat tarihli 
teline atfen Savuşbulak mevkiinde sığır vebası 
hastalığının bulunmadığı İran makamları nez-
dinde yapılan soruşturmalardan anlaşıldığı, 
yollar kapalı bulunduğundan mafhalline gidile-
mediği, havalar iyi olduğu zaman mahallinde 
gerekli incelemeler yapılarak bilgi verileceği 
yazılmıştır; 

14. İran'daki sığır Vebasının yurdumuza 
muhtemel bulaşmasını önlemek için alınacak 
tedbirleri görüşmek ve tesbit etmek üzere eski 
yıllarda, yurdumuzda bu hastalıkla Uzun müd-
•de mücadele yapmış tecrübeli veterinerlerimi
zin iştirakiyle Bakanlığımızda 2 Şubat tarihin
de başlıyan bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan
tıda hudut illerimizde alınacak tedbirlerle has
talığın bulaşmasını önlemek için kurulacak mü
cadele ekipleri ve kanuni mevzuatımızda değiş-
tirilhıesi icabeden hususları ihtiva eden bir ra
por hazırlamışlardır. Bakanlığımızca bu rapor
da bildirilen hususların tatbikma geçilmiş ve 
İran hududundan itibaren 15 kilometrelik bir 
saha hususi veteriner sağlık teftişine alınarak 
buralardaki tekmil hayvanlar hayvan sahipleri 
adına tesbit edilerek damgalanmasına ve bun
ların da sık sık kontrollarmın yapılmasına baş
lanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca mevcut 
kanunlarımızda bugünkü mücadele usullerine 
göre tadil edilmesi zaruri bulunan kanun 
maddelerini değiştiren Kanun tasarıları hazr-
Iarırnş ve yakında B. M. Meclisine sunulacaktır. 

10 r- 20 yıldan beri memleketimizde görül-
miyen bu hastalığa karşı müesseselerimizce ha
zırlanan aşı ve seronıların istihsaline Mısır'daki 
hastalığın sönmesi üzerine iki yıl evvel son ve
rilmişti. Bu defa hastalığın İran'da görülmesi 
üzerine tekrar ve süratle aşı hazırlamak için 
müesseselerimizde gerekli hazırlıklar yapılmak
tadır. Bunun için iki aylık ek bütçeden Pendik 
Baktriyoloji Enstitüsünde aşı hazırlamak üzere 
lüzumlu sığır ve danalar satınalmmış ve bu mü
essese müdürü de Tahran'a uçakla gönderilerek 
hastalığın hakiki durumu üzerinde İran makam
ları ile resmen teması sağlanmış ve diğer taraf
tan aşı hazırlamak üzere gerekli susun getiril
mesi için kendisine talimat verilmiştir. 

Aşı hazırlandıktan sonra lüzumunda hudut 
illerimizdeki hayvanlara da koruyucu aşı tatbi
kma geçilecektir. Bir taraftan eski usulle aşı 
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yapılırken diğer taraftan da yeni sene bütçe- I 
«inden ayrıca en yeni usullerle yapılan sığır 
vebası aşısı istihsalini öğrenmek üzere Kahi
re'ye iki mütehassıs gönderilecektir. 

Hudut illerimizde lüzumlu eleman alet ve 
malzemeler İlkbahar bidayetinde derhal gönde
rilecektir. Mücadelede kullanılmak üzere lüzum-

- lu alet ve malzemeler ihtiyaca yetecek kadar 
mevcut olup yedek olarak da bu malzemelerin 
teminine çalışılmaktadır. 

Hudut il ve ilçelerimize elde mevcut stok aşı 
ve seromlardan ihtiyaca göre gönderilmiştir. 

TEZEK TAŞKIRAN (Kars) — Sayın Baka
nın verdiği cevaplarla tamamen tatmin edilmiş 
bulunuyorum. Kendilerine teşekkür eder, hayır
lı başarılar dilerim. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Bravo 
bravo soru böyle olur. 

3. — Eski§ehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nnu, yazlık ekim için çiftçiye tohumluk ve 

9 hayvan yemi verilip verilmeyeceğine dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna Tarım Bakanı öavid 
OraVm sözlü cevabı (6/455) 

Yüksek Başkanlığa 
ilkbahar tohum ekimi zamanının yaklaşmak

ta olması ve Kış mevsiminin de bütün şiddetiyle 
devam etmekte bulunması dolayısiyle yazlık ar
pa ve buğday tohumluğu ile hayvan yemi temi
ni çiftçiler için büyük bir ihtiyaç halinde be
lirmiş bulunmaktadır. 

1949 yılındaki kuraklık dolayısiyle çeşitli 
hububatın çok az istihsal edilmiş olması yüzün
den halen çiftçinin elinde ekebileceği yazlık 
tohumluğu bulunmadığı gibi devam eden şid
detli Kış karşısında arpa, ot, saman gibi hay
van yemi de kalmamıştır. Çiftçinin bu müşkil du
rumu ile ilgili bulunan aşağıdaki suallerimin 
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim: 

1. Çiftçiye yazlık ekim için aynen arpa ve 
buğday tohumluğu verilmesi hususunda hazrlık 
yapılmış mıdır ? 

2. Hazırlık yapılmış ise dağıtılacak to
humluk nasıl temin olunacaktı*, miktarı nedir 
ve nasıl tevzi olunacaktır? 

3. Hayvan yemi temini hususunda Hükü
met ne düşünmektedir? Çiftçiye hayvan yemi | 

.1950 O : 1 
dağıtılacak mıdır ve miktarı nedir ve nasıl te
min olunacaktır? 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

TARIM BAKANI CAVİI) ORAL (Seyhan) 
— Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nuu 
11 . I I . 1950 tarihli önergesi incelendi. 

Bu hususta yapılan ve yapılmakta olan iş
lem aşağıda arzedilmiştir. 

3 .1948 - 1949 Ekim yılı kışının uzun ve ya
zının kurak gitmesi yüzünden memlekette beli
ren tohumluk ihtiyacını karşılamak üzere mev
cut imkânlardan istifade edilmek suretiyle 5254 
sayılı Kanunla Bakanlığımız emrine 1949 - 1950 
seneleri için açılan 12 000 000 liralık kredi kul
lanılarak 37 565 Bankanın açmış olduğu 40 mil
yon liralık krediden de (105 502) ton olmak üze
re ceman 143 067 ton günlük tohumluk tahsis ve 
tevzi edilmiştir. 

Yalnız tohumluk için bu fonlardan kredi kal
madığından 5254 sayılı Kanunla açılan 18 mil
yon liralık kredinin 30 milyon liraya iblâğı için 
yeni bir kanun tasarısı hazırlanarak Büyük Mil
let Meclisine sunulmuş, 1 . I I I . 1950 tarihinde 
kabul edilerek kredi miktarı 30 milyon liraya ib
lâğ edilmiştir. 

2. Bu kanun teklifiyle beraber yazlık to
humluk için Ofis elinde mevcut hububat stokları 
tetkik edilmiş ve 16 bin ton normal buğday mev
cut olduğu öğrenilmiştir. Önümüzdeki güzlük 
tohumluk ihtiyacı da göz önünde bulundurulmak 
şartiyle ilkbahar için 1950 yılma ait kredi far
kından istifade ile mevcut Ofis stoklarından 
buğday tahsisi yapılmış ve bunların 5254 sayılı 
Kanuna göre ödünç olarak dağıtılması için ilgi
lilere gerekli tebligat yapılmış ve Mart ayı içe
risinde bu tevziatın tamamlanması kararlaştırıl
mıştır. 

Geçen senenin fazla kurak geçmesi yüzünden 
Ofisçe arpa satın alınmadığından mevcutları 
yoktur. 

Piyasadan pahalı olarak tedarik edilecek ar
payı çiftçi almıyacağmdan tevziinden sarfına
zar edilmiştir. Piyasada arpanın kilosu 25 ku
ruştur. Bu fiyattan arpa alıp çiftçiye tohumluk 
olarak vermeyi Bakanlık biraz güç telâkki et
mektedir. Mamafih istiyen olursa verilecek kre
di ile kendisi oradan doğrudan doğruya tedarik 
edebilecektir. 
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3. Hayvan yemi temin ve tedariki için Zi

raat Bankasınca çiftçilere emir verilmiştir ve 
Ziraat Bankasınca bugüne kadar vilâyetlere 
6 221 000 liralık plasman gönderilmiş ve bütün 
yardım imkânları sağlanmış bulunmaktadır'. 

ABİDİN POTUOÖLU (Eskişehir) — Arka
daşlar, Şubatın 3 neü günü yani bundan 35 gün 
evvel verdiğim soruya nihayet bugün cevap ve-
rilebildi. 

Bendeniz soruyu verdiğim zaman ortalıkta 
müthiş bir kış hüküm sürmekte ve Hükümet ilk
bahar tohumluğu için hiçbir tedbir almadığı da 
meydanda bulunmakta idi. Nitekim, Sayın Ba
kan da şimdi burada ifade ettikleri veçhile ancak, 
çiftçiye dağıtılacak 12 milyon liralık To
humluk Kanunu da o tarihte henüz Meclisten 
çıkmamış bulunuyordu. Bakanın burada söyle
dikleri gibi bu kanun ancak 1 Mart 1950 tari
hinde Mecliste kabul olunmuştur. 

Belki havalar daha evvel müsait olabilirdi ve 
birçok yerlerde şimdiye kadar ekime başlanabi
lirdi. Nitekim de bâzı yerlerde başlanmış bulun 
maktadır. Yani şunu arzedeyim ki, takririmi 
verdiğim sırada ortada ne kanun vardı, ne de 
alınmış bir tedbir vardı, doğrudan doğruya alâ
kasızlık vardı. Ne ise, nihayet kanun çıktı, fa
kat henüz tohumluk tevziatına başlanmış değil
dir. 

Arkadaşlar, İlkbahar zeriyatı için zaman 
çok dardır, esasen İlkbahar mevsimi bizde kısa 
sürer. Binaenaleyh faaliyete geçip tohumluğun 
şimdiye kadar tevzi edilmiş olması icabederdi. 
Bu hususta hayli günler kaybetmişizdir ve el'ân 
da her geçen gün bizim için bir kayıp olmak
tadır. Bu hususta Hükümet alâkasızlık göster
miştir. 

Arpa meselesine gelince; bulamadık, elimiz
de arpa tohumu yoktur dediler. Halbuki bunu 
geçen sene Yazından düşünmek lâzımdı. Ma
demki bir kuraklık olmuştu, nasıl Güz ekimini 
sağlamak üzere Yazdan bir buğday istok yapıl
mış ve az çok yardım yapmıştır. Arpa tohumlu
ğu için de vaktinde stok yapmak ve icabeden 
tedbiri almak ve bu yardımı yapması lâzımge-
lirdi. Bugün köylüye pazarda 25 kuruşa tohum
luk vardır. Git oradan satın al ek demek hiçbir 
zaman doğru bir şey değildir. Bendeniz bu işte 
Hükümeti vaktinde tedbir almamış görmekte
yim , 

3.1950 O : 1 
Hayvan yemi meselesine gelince; arkadaşlar, 

geçen sene aynı konu üzerinde bir sual takriri 
vermiştim. Ve demiştim ki ; Kış çok şiddetli ge
çiyor, Ofisin elinde arpa stoku vardır, köylüye 
versin, serveti rniUîyeyi kurtaralım. O zaman bu 
kürsüden cevap veren bir bakanımız, elimizde 
arpa stoku azdır, Trakya'da ot vardır, getirsin
ler, hayvanlara yedirsdnler demişti. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Kim söyledi? 

ABİDİN POTUOĞLU (Devamla) — Bir ba
kan o vakitki Ticaret Bakanı. 

Netice ne oldu arkadaşlar? 
Neticede: 1949 sayımları 1948 sayımlarına 

nazaran küçük baş hayvanda 1,5 milyon noksan 
zuhur etti. Eğer bu sayım bir ay sonra yapıl
saydı bu rakam üç milyona baliğ olacaktı. Döl 
zayiatını da buna eklersek geçen seneki Kış 
4 - 5 milyon hayvan zayiatına sebep olmuştur. 
Bakanlık; ben elimde arpayı tutacağım, hay
van sahibi ne yaparsa yapsın, sürdüm bayıra 
Allah kayıra şeklinde hareket etmesin diye lâ-
kaydilik göstermemiş olsa ve icap eden tedbiri 
alsaydı bu 4 - 5 milyon hayvanın ölümü önlen
il ıiş olurdu. 

Bu sene de; Allah yardım etti Kış kısa sür
dü; şayet Kış geçen seneki gibi devam etseydi 
geçen senenin aynı ve belki daha büyük zayiat
la karşılaşacaktık. Sayın Bakan diyorlar ki, bu 
işe yani hayvan yemine yardım olarak Ziraat 
Bankası vasıtasiyle biz 6 milyon ayırdık. Buna 
tabiî benim takririmden sonra teşebbüs edildi
ğini. de kaydetmek isterim. Çünkü Bakanda ifa
de ettikleri gibi bu işe yirmi gün evvel başla
mıştı. Aynı zamanda bu altı. milyon lira nedir1? 
Arkadaşlar? Bugün memlekette 55-60 milyon 
hayvan, hesap ediliyor. Bu yapılan 6 milyonluk 
yardım hayvan başına ancak 10 kuruş isabet 
etmektedir, bugün arpanın kilosu, sayın Baka
nın ifade ettiği gibi, 25 kuruş olduğuna göre, 
demek ki bir hayvan için 400 gram yem parası 
verilmektedir. Bu hale göre ancak bir günlük 
iaşesidir. İşte yaptık denilen bütün yardım bun
dan ibarettir. Acaba bir günlük yem parası ile 
İm hayvanlar kurtarılabilir mi1? Arkadaşlar, 
büyük tehlike atlattık, hepimize geçmiş olsun, 
Allahtan kış devam etmedi. Böylece büyük teh
like atlatılmış oldu. 

TARIM HAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, af buyursunlar ama sayın Abidin 
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Potuoğlu'nda bir fikri sabit var. Hükümet ne 
yaparsa hepsini kendi tavsiyesiyle yapar, ne gi
bi bir şeye başlamış ise, önceden kendisi söyle
miştir, kendisi buyurmuştu]'. 

Tarihler meydandadır. İşte dağıttığımız to
humluk. îşte dağıttığımız toğumluğıın miktarı; 
o zaman bize, geç. kaldınız, yapamadınız dedi
ğiniz zaman, 1.4;} bin ton tohumluğu bu memle
ketin muhtelif semtlerine, köylerine varıncaya 
kadar bu Hükümet dağıtmaya, muvaffak olmuş
tur. Hem de vaktinde. Bunu lülen bilir, takdir 
eden eder. Ama siz etmezsiniz: ona diyeceğim 
yoktur. 

Arpa meselesini; bizim düşünmemiz lâzımdı 
diyorlar. Arkadaşlar; bu iş evvelden düşünül
müştür. Olmıyan bir şeyi bulmaya, imkân var
ını? Buğdayı bulduk, istok yaptık. Ve dağıtmak 
fırsattım bulduk. Arpa için öyle olmadı, olma
dığı için dağıtamadık. Acaba senenin bu kadar 
kıt ve kurak olacağını, tohumluğa bu kadar ih
tiyaç olacağım, kim tahmin edebilirdi. Herkes 
arkadaşım gibi kehanet sahibi olabilir mi? 

Hayvan yemi meselesine gelince; arkadaşını 
bu işi de benim tavsiyem, ikazım ile yaptı de
diler. Bu vazifeyi üzerine almış o'an insanlar 
bunun her şeyini, teferruatiyle düşünmekte ve 
daima hesaplarını ona göre yapmaktadırlar. Bu 
hususta müsterih olsun, bu hususta emin olsun 
Abidin Potuoğlu. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — înşa-
allah., inşaallah. 

TAEÎM BAKANI OAVİD ORAL (Devamla) 
— Anlıyamadığım birşey var. Yapılan herşeyi 
küçük görmek ve herşeyi tersine almak. Abidin 
Bey siz de Bütçe Komisyonunda bulunuyorsu
nuz, Devletin malî takatini, malî vaziyetini be
nim kadar bilen bir arkadaş vaziyetindesiniz. 
Hükümet elindeki imkânları kullanarak Türk 
mustahsüma elinden gelen her yardımı yapmış
tır, bu sene yapılan yardım çok büyüktür, ka
dirşinas, âlicenap müstahsil bunu daima söyle
mektedir ve bu yardıma teşekkür etmektedir. 

Sonra arkadaşımın diğer bir şeyi de, kendi
sinin azman zaman tezatlar içinde kalmasıdır. 
Zira bir taraftan Devletin mütemadiyen, her-
şeye elini soktuğunu ileri sürüyorlar, ve bu 
yönden bizi tenkid ediyorlar, halbuki diğer ta
raftan Devletten herşeşyi istiyorlar, bilmem ki 
bu işin içinden nasıl çıkılır. 

M950 O : İ 
ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen-

dini, bu kürsüden çok övünüldü. 143 000 ton to
humluk dağıttık diye mütemadiyen övündü. 
Gerçi bu bir yardım idi ama övünülecek kadar 
bir yardım değildir, arkadaşlar. (Gürültüler). 

Bu yardım denilen 143 000 ton acaba tohum
luk ihtiyacın kaçta birini karşılıyordu, (Yüzde 
yüa sesleri). 

Hayır arkadaşlar dağıtılan tohumluk ihtiya
cın ancak beşte biridir size bir misal vereyim. 

Geçen gün tirene bindim, bir çiftçi, Karage-
yik köyünden Mehmet Çakır isminde birisinin 
60 kile tohumluk ihtiyacı varmış, buna 32 
lira para yardımı yapılmıştır. 32 liraya ancak 
üç kile tohumluk alınır. Eğer bununla biz iş 
yaptık dersek bu iş değildir, 60 kile ihtiyaca 
karşı, üç kile.. Bu yüzde kaçtır? 

Sonra sayın bakan benim için bir taraftan 
devletçilik olmasın diyor, diğer taraftan da 
Devlet herşeye müdahale etsin diyor ve bu su
retle benim tezada düşüyor diyor. 

Arkadaşlar; burada tezada düşen birisi var
sa o da bizzat sayın bakandır. 

Arkadaşlar, ya Devlet herşeye karışır, ve 
yahut hiçbirşeye karışmaz buna birşey denemez. 
Devlet istediği şeyde devletçiliği alıyor, istediği 
zaman, efendim siz devletçilikten vazgeçin, di
ye tavsiye ediyorsunuz. Bizde onun için müda
hale etmiyoruz demek yanlıştır. Madem ki dev
letçilik bir tarafta ele alınmıştır, öbür tarafta da 
ele alınmıştır, öbür tarafda da ele alınmaya 
mecburduv. 

TARİM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— İki rakam söyliyeceğim: Güzlük tohumlar 
dağıtılmaya başlamadan evvel bütün vilâyetler
den soruldu. Vilâyetlerden almış olduğumuz ta
lep yekunu 157 000 tondu; buna mukabil 143 000 
ton buğday dağıttık. (Alkışlar). 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğanhn, muhalif partilere mensup vatandaş
ların siyasi toplantılarda izhar ettikleri siyasi 
fikir ve kanaatler ile muhalif gazete ıbaşyazarla-

• n hakkında yapılan kovuşturmaya dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Adalet Bakanı Fuad 
Sirmen'in sözlü cevabı (6/461) 

2 . III . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Düşünme, söz ve yayım hürriyetlerinin 
i Türk'ün tabiî hakları arasında bulunduğu Ana-
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yasamızın 70. maddesinde yazılıdır. 

Diğer cihetten, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun bütün dünyaya şâmil olmak üzere ya
yınlamış olduğu ve bizim de Resmî Gazetede ya
yınlamış olduğumuz «İnsan Hakları Beyanna
mesi» nin 19. maddesinde de şu yazılıdır: 

«Her şalısın fikir ve fikrini izhar hürriyeti
ne ve bu yüzden rahatsız edilmemek hakkı var
dır. Bu hak her türlü fikir ve haberlerin sınır 
kaydı olmaksızın, her türlü ifade vasıtasiyle 
aranması, elde edilmesi ve neşrini de tazammum 
eder. Madde 19.» 

Gerek Anayasamızın ve gerekse yeni «İnsan 
Hakları Beyannamesi» nin bu sarih hükümleri
nin totaliter idareye can verip yaşatan mevzua
tımızla tamamen hükümsüz bir hale gelmiş bu
lunduğunu aklı başında hiçbir kimse inkâr ede
mez. 

Bu itibarla Başbakandan ve Adalet Bakanın
dan şu suallerime sözlü olarak cevap verilmesini 
istiyorum: 

a) Muhalif partiler mensup vatandaşların, 
muhtelif siyasi toplantılarda izhar ettikleri si
yasi fikir ve kanaatlerinden dolayı haklarında 
adlî takibata girişilmesi, savcılıklarda, mahke
melerde, hapislerde süründürülmesi Hükümeti 
hiç düşündürmüyor mu? Birleşmiş Milletlere 
vermiş olduğu sözü kendisine hiç hatırlatmıyor 
mu? 

b) Muhalif gazete başyazarlarının siyasi 
fikir ve kanaatlerini hür olarak izhar etmiş ol
malarından dolayı haklarında kanuni takibata 
geçilmesi, bu vatandaşların fikir hürriyetine 
açıkça tecavüz değil midir? 

e) Bir milletvekilinin beyanatını gazetesinde 
neşretmiş olmaktan dolayı bir gazete sahibinin 
tevkifi insan hakları ile kabili telif midir? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Gl. Sadık Aldoğan 

ADALET BAKANİ KITAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, Anayasanın ve îusan 
Hakları Beyannamesinin düşünme, yayın husu
sundaki hükümleri Yüksek Heyetin malûmu ol
duğu üzere yine Anayasanın 68 nci maddesi ve 
in san Hakları Beyannamesinin 29 ncu maddesi 
mucibince diğer şahısların hürriyet esaslariyJe 
ve bir cemiyetteki ahlâk ve nizam kaidelerini 
cerçeveliyen kanun hükümleriyle kayıtlanmıştır. 

Anayasada ve însan Hakları Beyannamesin-

.1950 O : 1 
de yazılı olan bu hürriyetler takdir buyurursu
nuz ki hudutsuz ve keyfî mahiyette değildir. 

Bu sebeple memleketimizde Anayasanın te
minatı altında bulunan fikir ve yayın hürriye
tini ihlâl eden her hangi bir hareket kazai ve 
adlî mercilerce yapılmış değildir. 

Bunun dışında soru sahibi bir milletvekili
nin beyanatının gazetelerde dercinden dolayı 
gazete sahibinin takibata mâruz kılınması doğ
ru mudur diye ikinci bir sual sormaktadır. 
Bu noktaya da cevabını şu olacaktır: Bir mil
letvekilinin beyanatının gazetelerde tekrarı o 
beyanatın suç teşkil edip etmemesine ve bunu 
gazetede yaymlıyan şahsın maksat ve kanaatine 
göre mahkemelerce takdir edilebilecek bir hu
sustur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
(il. SADIK ALDOGAN (Afyon Karahisar) 

-— Muhterem arkadaşlar, demin sorduğum üç 
sual. 

Birincisi; muhalif partilerin siyasi toplantı
larda, vatandaşların memleketin siyaseti üzerin
de, memleket işleri üzerinde, hür olarak müta
lâalarım serdeylediklerinden dolayı haklarında 
adlî takibata geçilmiş savcılıklarda, mahkeme
lerde ve hapislerde süründürülmesi üzerinde ben 
Hükümetin ne düşündüğünü anlamaktır. Bu iş
lerin kanunsuz olarak yapıldığını söylemiyorum. 
Ben de biliyorum, bu hareketler mevcut kanun
lara göre, suç diye bu vatandaşlar, savcılıklarda 
ve mahkemelerde sürünüyorlar. (Gürültüler) 

Birleşmiş Milletler 1945 te bir Anayasa yap
tılar. Biz de, bu Birleşmiş Milletler camiasına 
dâhiliz, içinde, söz, inanma hürriyeti olan bir 
dünya istiyoruz. 

Anayasanın 70 nci maddesinde : Düşünme, 
söz ve yayım hürriyeti, çıkarmış olduğumuz bir 
takım kanunlarla, ortadan kalkmış bulunuyor. 
Söz hürriyeti kalmıyor. (Neden, gürültüler), fi
kir hürriyeti kalmıyor, takyit ediliyor; bunlar 
hep Anayasaya aykırı olarak, çıkarılmış kanun
larla oluyo'r. 

Birleşmiş Milletler Anayasası içerisinde: 
insanın istipdat ve baskıya karası, son çare ola
rak ayaklanmaması için, insan haklarının bir 
hukuk rejimiyle teminat altına alınması ve ko
runmasını kabul ettik. Bu prensipe dayanılarak 
geçen sene resmî Gazetede, bizim Hükümetin de 
almış olduğu bir kararla, bu beyannamenin yo.-
rumlanması istendi ve mekteplerde okutulması 
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tamim edildi! Bu beyannamesinin 19 ucu mad.-
desinde şu yazılıdır: (Herkes fikir ve fikrini 
izhar hürriyetine sahiptiı-. Ve bundan dolayı 
rahatsız edilmemek hakkını haizdir. Bu itibarla 
vatandaş memleketin her işine karışacak, mem
leket meseleleri üzerinde her istediği şeyi söyli-
yecek. Hakkıdır vatandaşın bu! Ama, biz bu 
hakkı, çıkardığımız kanunlarla vatandaşın elin
den almış bulunuyoruz! Vatandaş Cumhurbaş
kanını tenkid edemez! Hükümeti tenkid ede
mez. Eh kimi tenkid edecek vatandaş? Onu ten
kid edemiyecek, bunu tenkit edemiyecek! 

ALİ RİZA ESEN (Siirt) — Küfür etmiye-
cek, küfür. 

(11. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Yine 
İnsan Hakları Beyannamesinin yedinci ve Anu-
yasamızııı 69 ucu maddesini okuyacağım : 

Türkler, kanun önünde müsavidirler ve ka
nuna müsavi surette itaat etmekle mükelleftir
ler. Her türlü şahıs, zümre, sınıf ve aile imtiyaz
ları kaldırılmıştır ve yasaktır. 

İnsan Hakları Beyannamesinin yedinci mad
desi : 

Bütün insanlar, kanun önünde müsavidirler 
ve kanundan müsavi surette himaye görecek
lerdir. Ceza vermekte de, hepimiz için kanun 
bir olacak, hakkımızı vermekte de bir olacaktır 

Halbuki çıkarmış olduğumuz kanunlarla. 
Cumhurbaşkanını vatandaşlar arasından almı
şız; onun için ayrıca kanun çıkarmışız! Bu, 
Anayasaya da İnsan Hakları Beyannamesine 
aykırıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı bir vatan
daştan haklar ve haysiyet bakımından. Anayasa 
farklı olamaz. (Oürültüler). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Anayasa böyle değildir. 

(11. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Va
tandaş memleket işlerinde ne konuşacak! Hü
kümeti tenkid etti mi, Hükümetin mânevi şah
siyetine hakaret etti denecek, haydi mahkemeye, 
haydi savcılığa... Cumhurbaşkanını tenkid ede
cek, hürmete nalâyık bilmem ne etti denecek. 
haydi mahkemeye.. Nereden alıyorsunuz bu hak
kı?. (Soldan, kanundan sesleri) Haydi efendim, 
haydi... Nereden alıyorsunuz bu hakkı, soruyo
rum:. Haklarda ve haysiyette, Cumhurbaşkanı 
neden vatandaşın üstünde olacakmış.'. Neden 
Hükümeti tenkid eden bir vatandaş onun ma
nevi şahsiyetine hakaret etmiş olsun?. Bu ne de
mek?. 
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HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Hakarete 

hakkı, yoktur Paşam. 
Dr. AHMET SELGİL (Ankara) — Sen ken

di masuniyeti teşriiyeııi niye ileri sürüyorsun?. 
(Soldan gürültüler). 

(M. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Mü
saade edin de, güzel güzel konuşalım. Ben Bir
leşmiş Milletlere verdiğimiz sözü hatırlatıyorum. 
Ya bu sözü tutacağız, yani: Bu memlekette in
san haklarına riayeti sağlıyacağız, veya Hükü
met çıkacak: Ben insan hakları beyannamesi, 
Anayasa falan dinlemem, diyecek.. Türk Milleti
ne diyecek ki, benim için Anayasa bir rafa, İn
san hakları beyannamesi bir rafa konacak.. 

ALt RİZA ESEN (Siird) — Haydi canım, 
serseri. 

(il. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Söy
lenme miskin herif, cırcır böceği. 

({•ene İnsan Hakları Beyannamesinden: Bü
tün insanlar haklar ve haysiyet bakımından 
müsavi ve hür olarak doğarlar, akıl ve vicdana 
sahiptirler. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Hak haş>), 
haysiyet başka. 

(.11. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Hay
siyet başka, hak başka diyor. Ama Necati Bey 
arkadaşımız, onun aklınca haysiyet zaten o kadar 
şey... ((lürültüler) 

Arkadaşlar, itiraf edersiniz ki, 1946 senesine 
gelinceye kadar, bu memlekette siyasi partiler 
yoktu. Totaliter bir idare vardı. Bu idare totali
ter mevzuat üzerinde duruyordu. Biz bu mev
zuatın bir çivisini bile çıkaramadık. Bu vazi
yette, ne yüzle Birleşmiş Milletlerin karşısına 
çıkıyoruz da, bu memlekette demokrasi vardı-
diyebiliyoruz.?. 

(11. EYLP DLRÜKAN (Hatay) — Var, var. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Var 

diyorsun ama kardeşim; demokrasiyi anlamak 
için evvelâ insan haklarını bilmek lâzım. Sen 
onu anlamamışsın. Ben bu kürsüden bütün 
dünyaya ve Türk Milletine anlatıyorum ki, bi
rim Eyüp Durukan'ııı dünyadan haberi yoktu-. 
(Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Burada serbestçe görüşmenin 
sarih hakkınızdır. Riyaset bu hakkınızı müem
men tutmaya dikkat etmektedir. 

(11. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Te-
i şekkür ederim. 
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BAŞKAN - Yalnız önerce verenle Ilükü-

i'ıiot konuşur. Önerce sahibi olan arkadaşa II i-
kü at etten başkası cevap veremiyeeeği için, bu 
cihete dikkat İninizi rica ederim.. 

(il. SADIK ALDOĞAN (Devamla) - - (>,< 
doğru .söylüyor, Başkan, çok doğru söylüyo:'. 
Hepinize ve belki bana da anlatıyor. 

Arkadaşlar, samimî olalım, açık olalım. Ya 
bu memleketle demokrasi olacak, insan hakla
rına hüi'tuU edeceğiz ve cihan medeniyet önü
ne çıkacağız.. Demokrat insanlar diye başkaları 
hakkımızda bir hüküm verecek. Yoksa, biz bunu 
beceremiyoruz, bu memlekette iş tatbik edilemez, 
kusura bakmayınız diyeceğiz. 

İkinci sualimi siyasi muharrirlerin gazete
lerinde yazmış oldukları, izhar etmiş oldukları 
fikir ve kanaatlardan dolayı mahkemeye veril
mesidir. Neden?. Şen şunu dedin, sen bunu de
din, ne imiş efendim ne, demiş?. 

Vatandaş herşeyi tenkid edecek, Cumhurbaş
kanını, Hükümeti, beğenmediği herşeyi söyliyo-
cok bu her vatandaşın hakkıdır. Mademki vatan
daş bizi milletvekili seçiyor, onun dediğini din
lemekle, kendimizi, onun bütün, tenkidlerine arz 
etmekle mükellefiz. Siyasi vazife alan, memle
ket işlerinde üzerine vazife almış olan insanlar 
bunu yapacaklardır. Yok, ben Oumhurbaşkaıu-
yım, Hükümetim, Milletvekiliyim diye. vatandaş
ların tenkidlerini. ç.ekemiyen ve kanuni zırhla
ra. bürünen insanlar, bu asırda siyaset adamı 
olamazlar. Buna tahammülü olmıyanlar, bu teu-
kidlerden korkanlar evlerine gider inzivaya çe
kilirler, rahat rahat otururlar. Yoksa Hüküme
te geldiniz mi, hesap vermeye vatandaşın ten
kidlerine tahammül etmeyi1 mecbursun. Onun, 
hafif, acı, tatlı, sert, her türlü tenkidlerine mu
tavaat etmeye alışacaksın! Ona hürmet edecek
siniz! Bunu. yapamazsanız, buna totaliter idare, 
şef idaresi derler. Vatandaşın haklarını çiğne
mek derler. Böylece hürriyeti tahdit edemez
siniz. Böyle bir idare, ancak ve ancak hortla-
mıyacak surette tarihe karışmış, Almanya, Ja
ponya, İtalya gibi yerlerde olurdu!. (Soldan 
kâfi sesleri) 

Sıkıldınız mı, dışarı çıkın. (Gülüşmeler) 
Şimdi geliyorum üçüncü, suale: 
Benim Kocaeli iıde söylediklerimi, gazete 

yazmış, Kudret gazetesinde eıkmışnıış!., 
Efendiler, arkadaşlar, Halk Partisi vekille

ri çıkarlar, halkevleri çatıları içerisinde, kendi 
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taraftarlarını karşılarına alırlar! İstedikleri gi
bi masal, söylerler, ondan sonra Aldoğan vatan
daşların içerisine girer onlarla konuşur, benim 
söylediklerimi gezeteler yazmıyacaknuş!. 

Başbakan bir yerde diyor ki, muhalefet kan
ser oldu, (gülerek) muhalefet kanser oldu! .Baş
bakan diyor! (Gülüşmeler) Lvet kanser oldu! 
Bilirsiniz ki kanser tedavisi mümkün olmıyan 
bir hastalıktır. Ona Halk Partisi tutuldu ise, 
demek ki işi çok kötüdür! 

Sonra savcılar harekete geçiyor, Aldoğan. 
şunu demiş! Aldoğan bunu demiş! Ben burada 
nasıl konuşursam, halk içinde de öyle konuşu
rum ! 

EMİN' HALİM KİM HİN (Ankara) Dos
yalar bizde. 

Ol. SADİK. ALDOĞAN (Devamla) - - O dos
yaların on paralık kıymeti yoktur. Bir millet
vekili gerek M'eclis içinde söyledikleri, ve gerek 
Meclis dışında ve vâzıı kanun olmak sıfatiyle 
her şeyi söyliyecek, her şeyi tenkid. edecek! Ve 
her şeyi vatandaşlara anlatacaktır! Bir millet
vekilini bundan, kimse alıkoyamaz! LAalettayin. 
bir vatandaş dahi bundan alıkonamaz! Ya bu 
memlekette hürriyet var, yahut da (tavsifinden 
içtinap ettiğim şu) totaliter id:ıre kalıp gidecek
tir! Bununla ne yapmak istiyorlar';' A:doğan'm 
teşrii masuniyetini, kaldırııiarmış.. Olamaz efen
dim, olama/,.. Dünyanın hiçbir yerinde olamaz.. 
(Soldan, gürültüler.) 

Benim bu. üç sual üzerinde sorduğuma. Ada
let Bakanı hiçbir şekilde cevap vermiş, değildir! 
Ve onun cevabını bugün, gazetelerde okuyacak
sınız! Bütün dünyaya da. gidecektir! Aldoğan'm 
burada, söylediği de bütün, dünyaya, gidecek! 
Ve bütün dünya anlıya'-ak. (Soldan öyle değil, 
yanlış anlıyorsun, sesleri) (Soldan, gürültüler) 

ADALET BAKANI EUAD (Sirmen) - -
(Rize) -— Muhterem arkadaşlar; Afyon Kara-
hisar Milletvekilini dikkatle dinledim. Öyle 
tahmin ediyordum ki, ilk huzurunuza çıktığım 
zaman söylediğini sözler, önergesinde madde tâ
yin etıniyerrk, umumi ifadelerle üç nıoklada top
ladığı hususları cevaplandırıyor. 

Kendileri şimdi buraya çıktılar, benim ver
diğim cevapları asla ka'ale almadan ve önergele
rinde nıevzuubahis edilen hususların da dışına 
çıkarak birçok şeyler söylediler. Şimdi bu söz
lere cevap vereceğim. Yalnız kendilerine cevap 
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vermeden evvel bir noktaya işaret etmek istiyo
rum. Ve kendileri de itiraf ettiler bunu, bü
tün millet huzurunda bu kürsüden ifade etmek
ten de ayrıca zevk ve fahır duyuyorum. 

Dediler ki, Adalet makamlarının kendileri
nin veya önergelerinde bahsettikleri kimseler 
hakkında yaptıkları takibatın bugün Türkiye'
de yaşıyan hükümlere uygun olduğunu ifade et
tiler. Söyledikleri sözlerden en güzeli ve lıaki-
kata uyanı budur. 

Bunun dışında kendileri Anayasamızın 70 
inci ve burada ifade ettikleri 69 neu maddeleri 
ve insan hakları Beyannamesinin 19 neu mad
desini ele alarak bir yok defalar söylemiş olduk
ları birçok sözleri burada, bu büyük kürsüde de 
tekrar ettiler. 

Arkadaşlar; sarih olarak ifade ediyorum; 
Anayasamızın 70 ne i maddesinde Türk vatan
daşlarının tabiî haklarından sayılan düşünme, 
yayın, söyleme hakları, yine Anayasanın 68 nei 
maddesiyle diğer vatandaşların hürriyeti sınır
lan, kanunun çizeceği ifade edilmiştir. Bunu 
biran için Aldoğan düşünürse diyebilir ki; bunu 
sınırlıyan kanun Anayasanın ruhuna uymuyor. 
Bu bir telâkki lolarak ileri sürülebilir ve sürülmi-
yebilir de. Fakat Aldoğan Hükümete bu suali 
tevcih ederken kendisinin sıfatını unutuyor. Bir 
milletvekili olarak kendi telâkkilerine göre Ana
yasanın ruhuna aykırı gördüğü ve düşünme 
söyleme hürriyetlerine kendi kanaatlerine gc.re 
düzeltilmesinde fayda mülâhaza ettikleri kanun
lar varsa bunu B. M. Meclisine ve bu kürsüye 
daima getirebilirler. Ama, biz, Hükümet, Ana
yasanın ruhuna, aykırı bir kanunun- vücudunu 
kabul etmiyoruz ve böyle bir kanunu bu mec
listen çıktığına inanmıyoruz. 

Şimdi mevzuubahis ettiği hususlarda bir ka
nun kabul-etmiyoruz. V»- -öyle bir kanunun, İv: 
Meclisten eı vtığııu! u.aiımiyı'u- »z. Sonra Aldoğan 
sayın Devlet Başkanını ele alarak Anayasanın 
69 neu maddesindeki eşitlik hükümlerini bura
da okudu. Bu ne biçim mevzuattır, dedi. 

Sayın Devlet Başkanına hürmetszlik veya 
tecavüzü daha ağır ceza ile tecziyenin eşitlik 
ile alâkası yoktur. Ancak aynı vaziyette bulu
nan insanlaı- arasında fark gözetildiği takdirde 
mevzuubahis edilebilir. Yoksa dünyanın her ye
rinde, bizde olduğu gibi bilfarz bir. topluluk. 
hâkimler topluluğu, ordu topluluğu. Büyük 

Millet Meclisi topluluğu gibi. Heyetlere de teca
vüz halinde ağır ceza hükmedilir. 

Devlet Başkanına hürmet zaruridir, bütün 
medeni memleketlerde olduğu gibi, Devletin bir 
alemi, bir sembolü olmak üzere, o makamda 
kim olursa olsun, o makamı kim işgal ederse 
etsin, o şahsa karşı bir hürmet borçtur ve bunu 
kanun tesbit etmiştir, insan Hakları Beyanna
mesini imzalamış olan bütün medeni memleket
lerin kanunlarında buna mümasil hükümler var
dır. Biz sizin anladığınız mânada eşitliği anla
mıyoruz. Kanunumuzda şu sülâleden gelmiş, ve
yahut şu adam ölünceye kadar bu vazifeyi de
mlide edecektir diye bir kayıt koysaydınız onu 
biz daha siz düşünmeden değiştirirdik. Yerine 
kim gelirse gelsin o Devleti temsil eden bir şa
hıs olması itibariyle bütün vatandaşların ona 
karşı hürmet göstermesi lâzımdır. Hürmet ve 
edebe aykırı hareket ettikleri tecavüzde bulun
dukları takdirde diğer vatandaşların mâruz ka
lacakları cezadan fazla ceza görmeleri lâzım
dır ve bu bütün medeni memleketlerin-kanun
ları icabıdır. 

Aldoğan'in anladığı mânada ne hürriyet te
lâkkimiz vardır, ne eşitlik telâkkimiz vardır ne 
de Anayasamızın hükümleri kendi düşünüşleri
ne uzaktan veya yakından temas etmiştir. Bir
leşmiş Milletler Beyannamesinin 19 neu madde
sini okuyan arkadaşımızın, şu noktayı da tetkik 
etmiş olmaları lâzım. 29 neu madd% düşünme 
hürriyetinin, yayım hürriyetinin dahi, bir ce
miyetteki ahlâk ve nizam kaidelerine -muhalif 
olmamasını ve onunla sınırlanmış olacağını gös
termektedir. Kendisi Hükümetin şahsiyeti mâ-
neviyesini tenkid ederken, Hükümeti tahkir et
tin deniliyormuş, bilmem neyi tenkid ederken 
hakkında takibat yapılıyormuş. Tenkid, tenkid 
hududu içinde kaldığı takdirde hiç kimsenin kı
lma ilişilmem ektedir. Ama tenkid ediyorum di
ye Sadık Aldoğan gibi konuşanlar veya onun 
gibi tenkid çerçevesi dışında şunun ve bunun 
şahsiyetine veya şerefine hücum edenler, bu hü
cuma uğrıyanlar şahıslarsa kendi şikâyetleri 
üzerine, yok kanunların re'sen himayeye mec
bur ettiği müesseseler ise haklarında re'sen ha
rekete geçilmiştir ve bundan sonra da geçile-
lecektir. Tenkid yapılırken şeref v« hürriyet ih-
'•\ edilmemiş olmak lâzımgelir. Bir hükümetin 

icraatı baştan sonuna kadar tenkid edilebilir, 
bir topluluğun kararları her zaviyeden tenkid 
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edilebilir, takat bu tenkid asla tecavüzkâr ol
mamalıdır. Fikir sahasında kalmalıdır. Kanun
larımız da fikir sahasında kalmış olan, tecavüz
kâr olnnyan, ve kanunun suç. saydığı şeref ve 
haysiyetlere dokunmamak kaydiyle ,yapılan 
tenkidi eri caiz görmekte ve bu gibiler hakkında 
en ufak bir takip ve harekele de geçildiği vâ
ki bulunmamaktadır. 

Eğer arkadaşın düşündüğü gibi hürriyeti 
tefekkürü biz o mânada anlarsak o vakit İni 
Tbir medeni insanlar topluluğu değil, hir deliler 
diyarı olur. Herkes aklına geleni aklına geldiği 
şekilde söyler, herkes aklına gelen şekilde bu
na cevap verirse, bu asla medeni hir topluluğa 
yakışan bir hareket değildir. Medeni yaşayışın 
ilk şartı, herkesin kanunlarla hudutsuz olan 
hürriyetlerinin, yine hudutsuz hürriyetlere sa
hip vatandaşların hürriyeti sınırı içinde kalma-
siyle mümkündür. Yok, 'benim söz hakkım var 
diye Ahhıed'e, Mehmed'e küfredeceğim, Hükü
mete küfredeceğim. B. M. M. nin mânevi şahsi
yetine küfredeceğim, orduya, askerî kuvvetlere 
küfredeceğim, kazai küvetlere küfredeceğim.... 
'Böyle bir hürriyet telâkkisinden 'biz çok uza
ğız. Kendileri de intakı hak kabilinden itiraf et
tiler ki, bugünkü kanunlarımız muvacehesinde 
yapılan adlî takipler kanunun hudut ve çerçe
vesi içindedir. B. M. M. mevcut kanunlarda sert 
hükümler, rijil noktalar görürse, Hükümetin 
getirmesi veya kendi içinden her hangi hir üye
nin teklifiyle onları daima düzeltmek, bu hu
susta nihai karar A^ermek yüksek heyete aittir. 
Binaenaleyh burada ileri sürdükleri hususların 
'her hangi 'bir bakımdan üzerinde fazla durmaya 
değer bir hukuki kıymet taşıdığını zannetmiyo
rum. Yüksek heyetin ile bu kanaatte olduğunu 
ümit ediyorum. Onun için bunlar üzerinde faz
la durmaya dahi mahal görmüyorum. Binaena
leyh benim kendi önergelerinde ileri sürdükle
ri noktalara karşı cevaplarım gayet sarihtir. 
Bunları bir kere daha tekrar ediyorum. 

Birinci madde ile dedikleri husus şudur : 
Muhalif partilere mensup vatandaşların muhte
lif siyasi topluluklarda izhar ettikleri siyasi fi-
'kir ve kanaatlerinden dolayı haklarında adlî 
takibata girişilmesi, savcılıklarda, mahkemeler
de, hapislerde süründürülmesi Hükümeti hiç 
düşündürmüyor mu? Birleşmiş Milletlere vermiş 
olduğu sözü kendisine hiç hatırlatmıyor mu? 

Birleşmiş Milletler Beyannamesinin kabul 

ettiğimiz hükümlerini izah ettim. Bu hükümle
rin esasına, ruhuna mânasına aykırı olarak bu 
maddede zikredildiği şekilde hiçbir muhalif 
parti mensubunun siyasi mülâhazasından dola
yı takibata mâruz kaldığı vâki değildir. 

İkinci sual olarak; muhalif gazeteler başya
zarlarının siyasi fikir ve kanaatlerini hür ola
rak izhar etmiş olmaları yüzünden haklarında 
kanuni takibata geçilmesi, bu vatandaşların fi
kir hürriyetlerine açıkça tecavüz değil midir? 

Evvelce de arzettiğim gibi, siyasi kanaatle
rini kemali serbesti ile 'bütün gazetelerin yazar
ları ve başyazarları yazmakta şerbettirler ve 
yazmaktadırlar. Bu hareketlerinden dolayı hiç-
'bir gazete yazar ve başyazarı hakkında taki'bat 
yapılmış değildir. Bunlardan takibata mâruz 
kalanlar olmuşsa, bunlar muhakkak ki, bir şalı
sın hürriyetine ve hakkına tecavüz etmiş veya 
kanunen suç sayılmış olan bir fiilî irtikâp 
etmiştir, lîıırada böyle madde zikretmeden, 
uluorta konuşmanın hiçbir faydası olmadığı 
ve esasen soru önergesi mevzuuna giremiyeceği 
aşikârdır. 

üçüncü suali bir milletvekilinin beyanatını 
gazetesinde neşretmiş olması dolayısiyle bir 
gazete sahibinin tevkifinin İnsan Hakları Be-
yannames:" ile kabili telif midir? 

tik cevabımda zannediyorum bu noktayı kar
şıladım. Burada isim zikretmedikleri için, her
hangi muayyen bir isim üzerinde durmamıştır. 

Şimdi söylediler. Kudret Gazetesi. Bir kere 
benim bildiğim, Kudret Gazetesi sahibi hakkın
daki takibat yalnız Aldoğaıı'nı beyanatını neş
retmekten. ibaret olmayıp diğer bâzı maddeler 
ile de alâkalıdır. 

Bir milletvekilinin beyanatının bir gazetede 
neşredilmesinin suç olup olmıyacağı hususunu 
biraz evvel arzettiğim gibi o beyanatın ihtivr, 
ettiği mâna. yani beyanatın bizatihi suç olnp 
olmaması1 ve bu beyanatı, gazetece geçirenin ni
yete göre, kanunlarımız dairesinde kazai merci
lerin halledeceği bir şeydir. 

Halen takibatla bulunan kazai mercilere in
tikal etmiş bir meseleyi bu kürsüye getirme
leri, cevap istemeleri asla doğru olmadığı kana
atindeyim. 

(jünkü kazai mercilerin el koyduğu Âe fakat 
henüz neticelendirmediği bir meseleyi Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünde münakaşa mevzun. 
yapmak: adaletin ta kendisini kökünden sarsan. 
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bir hareket- olduğu için izahatta, bulunmayı doğ
ru görmemekteyim. 

Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki, arkadaşı
mız kendi telâkkilerini, kendi düşünüşlerini, 
fikirlerini istedikleri şekilde bu kürsüden be
yan ederler, buna karşı bir diyeceğimiz yoktur. 
Ancak şunu da tebarüz ettireyim ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, însan Hakları Beyanna
mesinin esas hükümlerine, Birleşmiş Milletler 
camiasının biı ferdi olarak, mevcut, taahhütle
rine ve onunla girdiği angajmanlara tamamen. 
sadıktn ve mevzuatımızda buna, aykırı hüküm
le! varsa onlar] düzeltmiştir. 

Burada ileri sürüleii hususin* heı bakımdan 
bizim için bir kıymeti hukukiye ve kanuniye 
ifade etmemekte ve bu topluluğa ifade edilecek 
sözler mahiyetinde bulunmamaktadır. (Soldan 
bravo sesleri). 

Öl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Ben Anayasanın 69 ncu maddesinden bahset
tim, arkadaşımız Fııad Sirmen 68 nci madde
sinden. 

68 nci madde bütün vatandaşların birbiriyle 
olan hürriyet haklarının hududunu gösterir. 69 
ncu madde kamu haklan arasında vatandaşın 
cemiyetle olan. Devletle olan münasebetini gös
terir. Ben ondan bahsediyorum, diyorum, bir 
şahıs için kanun çıkmaz. Evet bir şahıs için 
kanun çıkmaz, Cumhurbaşkanı şahıs mıdır, bir 
Türk vatandaşı mıdır, evet. öyleyse onun için 
hususi kanun çıkmaz. Arkadaşım bütün medeni 
memleketlerde var buyuruyorlar. 

tsviçre'de göstersinler, 159 ncu madde gibi 
bir madde var mı, 158 nci madde gibi bir madde 
var mı? Ama İtalya'da vardır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bunun sualle 
münasebeti nedir? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Sen 
sus birader, nene lâzım, senin aklın sana yeter. 

VASFI GERGER (Urfa) — Sen zaten akıllı 
bir adam olsan bunları söylemezsin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, zatı âlinizin 
sualleri muayyen maddelere inhisar etmektedir. 
Şimdi burada Anayasa tadilâtı ve saire hakkın
da bu anda bir mevzu yoktur. Onun için önerge
nizin maddeleri içinde beyanı mütalâa etmenizi 
rica ediyorum. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Be
nimle Adalet Bakanı arasında hukuki bakımdan 
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bîr konuşma vardır. Adalet Bakanı şöyle diyor, 
ben böyle diyorum. 

Bendeniz diyorum ki; benim sorduğum sualin 
cevabını vermemişlerdir. 

Ben İnsan Hakları Beyannamesine a}7kırı ya
pılan kanunlardan bahsediyorum. Vatandaşın 
fikir hürriyetini tahdit ediyorsunuz diyorum. 
Sonra sıkışınca, Hükümetin ayıpları meydana çı
kınca «Hükümete küfür etti deyüp işin içinden 
çıkıyorsunuz» bu iyi bir silâh değildir. Bu iyi 
asilâne bir silâh değildir. Tavsif edemem bunu 
Yakışmaz. Küfür ediyor, diye bir silâh kullanmak 
ayıptır. Küfür eden yoktur. Herkes Hükümette 
gördüğü kusurları söyliyor. Tahammül edip din-
1 ivecek. Vatandaş Hükümeti tenkid etmiyecek, C. 
H. Partisinin Genel Başkanını tenkit etmiyecek, 
oha!de niye muhalifiz? Ağaçlara mı? Elbette Hü
kümete muhalifiz. Kötü bulduğumuz şeyleri 
adamakıllı tenkid edeceğiz. Tahammül edin... 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Fikir olarak. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Küfür 
lâkırdısı sıkışıp da çare bulamayıp ortaya atılan 
bir efsaneden başka birşey değildir. Gerek ikinci 
sualimde, gerekse üçüncü sualimde benim anlayı
şımla Adalet Bakanının anlayışı büsbütün ayrı
dır. O öyle anlıyor; ben böyle anlıyorum. Yine 
bu kürsüden beyan ediyorum ki, benim dediğim 
doğrudur. Adalet Bakanının dediği yanlıştır. 
(Soldan gürültüler). 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
Arkadaşlar, Aldoğan galiba benim sözlerimi 
dinlemedi. (Dinledi ama anlamak istemedi ses
leri) 69 ncu maddeden bahsetmediler dedi. Ben 
uzun uzun bahsettim, hattâ misal de getirdim. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Eşit kanundan. Eşit kanundan.. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Bir topluluk içinde bir şahsa diğer 
şahıstan farklı muamele yapılmaz diyor kanun. 
Bu, kanun bir şahıs hakkında başka, diğer bir 
şahıs hakkında başka türlü tatbik edilemez de
mektir. Yoksa, bir topluluğu tahkir eden adama 
üç ay ceza verilirse, o topluluk ordu olursa bu 
takdirde beş ay feza verilir demek eşit muame
leye aykırı değildir. B ı itibarla Devlet başkan
lığına, Devlet başkanı İrim olursa olsun, teca
vüzde bulunmak şu cezayı müstelzimdir dendi
ğinde eşit muameleye ve 69 ncu maddeye aykırı 
hareket edilmiş olmaz. Misal getirdim, şu adama 
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tecavüzde bulunmak, onun. sıfatı, mevkii nazara 
alınmaksızın dikkate alınırsa 69 ucu maddeye 
aykırı olur, dedim. .Bugün İnönü'dür, yarın bi
ri, öbürgün de başka biridir; o mevkide kim 
bulunursa, o mevkide muhalif, muvafık, kim 
bulunursa- bulunsun o sandalyada bulunduğu 
takdirde ona hürmet etmek medeni topluluğun 
bir şiarıdır. Çünkü Devletin mümessilidir ve 
başıdır. 

Türk Bayrağını ele alınız. Türk bayrağına 
saygısızlık suçtur. Bayrağa karşı duyulan say
gı lâalettayin bir metre kumaş için de aynı mı
dır! Türk Bayrağı gibi Devletin başında bulu
nan adam da kim olursa olsun ona hürmet et
mek mecburiyeti vardır ve saygısızlık suçtur. 

Ordu topluluğuna, kaza kuvveti topluluğu
na ve-B. M. M. ne karşı ve onun namına icrayı 
elinde tutan Hükümete karşı tecavüzde bulu
nanları Ceza Kanunları muayyen ölçülerle tec
ziye etmiştir. Bunun Anayasa ve insan Irakla
rına aykırılığı nereden çıkar? 

Dediler ki tenkidden dolayı takibatta bulunu
luyor, Tenkidden değil. Her gün çarşaf çarşaf ga
zete sütunlarında Hükümet icraatını tenkid eden 
yazılar çıkıyor. Ve vazifelerini yapıyorlar. Va
zife bakımından, gözümden kaçabilecek nokta
ları göstermesi bakımından bunlardan memnun 
oluruz. Ama tenkid; küfür etmek, ağız dolusu 
küfür savurmak muayyen topluluğa karşı it-
hamkâr sözler söylemek değildir. Söylenen söz-
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ler tenkid hududu içinde kaldığı halde her han
gi bir takibata mâruz kalmış bir şahıs dahi gös
terebilir misiniz? Böyle bir şey yoktur. Ama 
kahvelerde ve şurada burada belki de sizden ör
nek alarak kanunun çizdiği ölçüleri aşıp suç 
sahası içine girmiş olan vatandaşlar olursa adlî 
organlarımız harekete geçeceklerdir ve geçme
leri tabiîdir. Bu hususta söylenen bir söz tenkid 
sahası içinde midir, yoksa tecavüz sahasına mı 
girmiştir? Bunları hırada konuşarak halletme
ye imkân yoktur. IV 'uların içine girerek mâna
sına nüfuz ederek takibata geçen adlî organla-
rıuıızdır nihai olarak da kararını verecek olan 
mahkeınelerimizdir. 

Bütün bunların içinde sizin, kanunlarımızda 
doğru görmediğiniz hususlar varsa, bunların ta
dili için tekliflerinizi, Hükümet kadar hak sahi
bi olarak bir milletvekili sıfatiylc buraya geti
rirsiniz. B. M. Meclisi tetkikat yapar, düzeltme
ye lâyik görürse dü .d t i ı . Yoksa burada insan 
hakları çiğnendi, Anayasa şu oldu, bu oldu di
ye, söz söylemek zannediyorum ki fayda yerine 
zarar veril' ve Meclisin zamanını israf etmekten 
ileri giden bir mahiyet arzetmez. Benim mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN --• Arkadaşlar; gündemin, sonunda 
d.ört maddesi kısa işlerdir. Toprak ve Tapulama 
Kanun tasarılarını sonraya alarak, bunların 
müzakeresini temin etın^ek maksadiyle şimdi 
görüşülmelerini yüksek görüşmenize arzedece-
p'im. Muvafık mı? (Muvafık sesleri) 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Birleşmiş Milletler (rcnel Kurulunca 
13 Şubat 1.946 tarihinde kabul edüeu ve üye 
devletlerin tasdikimi sunulan «Birleşmiş Millet
lerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair közleş
me» ye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka-
tılmmı hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/268) | 1 | 

BAŞKAN —•• Kanunun tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Lll sayılı basmaya sı tutanağın sonundadır 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul 
edilen «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Mua
fiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhu
riyeti ükümetinin katılması hakkında Kanun 

MA DDK 1. —- Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunca b> Şubat B)4(i t;-;dunde kaimi edilen 
«Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin. ikinci maddede yazılı ihtirazı kayıt
larla katılması onanmıştır. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Etmi-
ymıler.... Kabul olunmuştur. 

\i:\:>D'K 2. --•• A) IVv- -.\-;ış Milletler teşki
lâtında görevlendirilecek Türk vatandaşı kim
selerin 1111 sayılı Askerlik Kanununun altıncı 
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maddesinin yüklediği askerliklerini yedeksu-
bay veya er ,olarak yapmış olmaları şartiyle bun
ların bundan sonraki yedeklik hizmetlerinde 
bu teşkilâttaki görevlerinin devamı süresince 
yedek subay veya er durumunda bulundukları
na ve Askerlik Kanunundaki usullere göre er
telenmeleri yapılır. 

B) Birleşmiş Milletler teşkilâtının siyasi 
faaliyeti dışında kalacak ve ticari bir mahiyet 
arzedecek iş ve teşebbüslerden elde elilecek ge
lirler vasıtasız vergi kanunlarımız hükümlerine 
tabi tutulur. 

C) Gümrük muafiyetinden istifade ile yur
da sokulan Birleşmiş Milletler Teşkilâtına ait 
mallar, Türkiye'de satıldığı takdirde Gümrük 
Kanununun «4» ncü maddesi gereğince bunlar
dan Gümrük Vergisi ile girişe terettüp eden di
ğer vergi ve resimler alınır. 

Ç) Birleşmiş Milletlerin Türkiye dâhilinde 
arazi ve gayrimenkul mubayaaları, yabancılar 
hakkındaki mubayaa şartlarına tâbi olduğu gi
bi, satmalacağı her türlü mallardan, yurt dı
şına çıkarılmayıp Türkiye 'de istimal ve istihlâk 
edilenler de istihlâk ve Muamele veya bu nevi 
mallar üzerine mevzu vergi kanunları hükümle
rine tâbidir. 

D) Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca Türkiye 
dâhilinde görevlendirilecek Türk vatandaşı me
murlar, vatandaşların tâbi tutulduğu vergilere 
tâbi tutulur. 

Bunlar ücretlerini de, 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun dördüncü kısmının ikinci bölü
mündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile 
bildirirler. 

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

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

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var -
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 
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2. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 

Ekonomik tş Birliğine dâhil memleketlerle akdo-
lunan borçlanma, bağış, ödeme ve takas Anlaş
maları gereğince hariçten iihal olunacak mallar
dan menşe şahadetnamesi aranmaması ve bunlara 
ahdî, Gümrük Resmi tenzilâtı uygulanması hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/703) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleket
ler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolu-
nan Anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak 
malların menşelerinin tesbiti hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi» ve 
5253 sayılı Kanunla onanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Amreika Birleşik Devletleri arasında 
Ekonomik îş Birliği Anlaşması» nm icapların
dan olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükü 
meti veya bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareket 
edecek kurumlarla ve Avrupa Ekonomik îş Bir
liğine dâhil diğer memleketlerle akdolunan ve 
olunacak Anlaşmalar gereğince açılan ve açı 
lacak olan kredi, bağış ve sair malî kaynaklar 
karşılığında yurdumuza ithal edilecek malların 
ahdî indirmeden faydalanmalarında esas olacak 
menşelerinin tâyininde Ekonomi ve Ticaret ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca birlikte ka
rarlaştırılacak usule göre muamele yapılır ve 
bunlardan ayrıca menşe şahadetnamesi aranmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

[1] 212 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dır. 
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Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancı-
oğlu'nun, köy bütçelerinden yapılacak inşaat 
mütaahhitlerinden Kazanç ve Buhran vergileri 
alınmaması hakkında Kanun teklifi ve Millî Eği
tim, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (2/119) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyerı var 
mı ? 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Çoruh) — 
1948 senesi yaz tatilinde seçim dairemi gezer
ken yer yer müracaatler karşısında kaldım. Di
yorlar ki, köylerde okul binası yapma seferber
liğine seve seve katildik. Bedenî mükellefiyet
lerle, malî fedakârlıklarla bu işleri başardık; 
artık köyümüzün bir ihtiyacı da karşılandı diye 
sevinirken şimdi bu işlerden dolayı nakdî ceza
larla cezalandırılıyoruz. 

İşi, mahallî Hükümet teşkilâtı ııezdinde tet
kik ettim. Vaziyet şu; 4274 sayılı Kanunun tat
bikatına geçildiği zaman idare âmirleri Millî 
Eğitim Teşkilâtı, köy idarecileri elele veriyor
lar, bu binaların vücuda getirilmesi için türlü 
çareye başvuruyorlar. Bir çare de köyde işine 
sağlam, mevzuun ehemmiyetini kavramış kim 
seleri bulup inşaat işinin başına geçirmek ol
muştur. Bu kimselerin meslekî inşaatçılık ve 
mütaahhitlik değildir. Vali veya kaymakam 
bu köylü vatandaşlara bu işi yürütmesini rica 
etmiştir. Bu da köyüne bir hizmet olsun diye 
bunu kabul etmiştir, kastı kazanç değildir. 
Ve başkaca hususi bir menfaati de yoktur. Us
taları, işçileri o buluyor; malzemeyi o tedarik 
ediyor, bedeni çalışmayı tanzim ve idare ediyor, 
köy bütçesinde bu işe muhasses olan para bu 
kimse vasıtasiyle istihkak sahibine veriliyor, 
hulâsa bu kimse kazanç yapmıyan bir muta
vassıttır. Böylece okul binaları ikmal ediliyor. 
herkes rahat ediyor. Derken mal dairesi bunla
rın yakasına yapışıyor, siz mütaahhit vaziyetin-
desiniz, ruhsat tezkeresi almanız icabederken 
bu işi yapmadınız, binaenaleyh şu kadar ceza 
ile ruhsat tezkeresi harcını ödiyeceksiniz, diyor. 
öbür taraftan köy muhtarına dönüyor, köy 
bütçesinden yaptığın ödemelerde vergileri kes
meniz lâzımgelirken bunu yapmadınız, binaen
aleyh âmiri ita olarak şu nispette ceza ile bu 

[1] 213 sayılı basmayazı tutanağın sonunda -
dır, 
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vergileri sen ödiyeceksin, diyor. Hemen takiba
ta geçiyor. Tahsili Emval Kanununu tatbik edi
yor, sızıltı böylece başlıyor. 

Merkeze geldiğimde işi bir defa da Maliye 
Bakanlığında inceledim. Bu işte Çoruh İlinin 
yalnız olmadığını, memleketin daha bâzı bölge
lerinin de böyle bir mevzu ile karşı karşıya bu
lunduklarını, fakat bunun bir kanun mevzuu ol
duğunu söylediler. Bunu öğrenince bu tasarıyı 
hazırlayıp Meclise sundum. Tarih, 22 . IX . 1948 
Aradan tam 17 ay 18 gün geçti. Teklif muhtelif 
komisyonlarda incelenerek bugün huzurunuza 
çakabildi. 

Tasarının birinci maddesi - benim teklif im
de - köylerde yapılacak bu kabîl inşaattan da 
kazanç ve sair vergiler alınmaması yolunda idi. 
Fakat bu olmadı, tasarı komisyonlarda dola
şırken Gelir Vergisj. Kanunu çıktı ve bu mev
zu kendiliğinden halledilmiş oldu. 

İkinci maddesi, arızi olarak mütaahhit du
rumuna düşen bu vatandaşlarla o zamanların 
köy muhtarlarına tarhedilmiş oları cezalı vergi
lerden onları affetmeyi istihdaf ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; 4274 sayılı Kanunla 
girişilen okul binası yapma seferberliği, kim 
ne derse desin, Türkiyenin kültür inkılâbı tari
hinde muvaffak bir hareket olarak yâdedilecek-
tii'. Bu kanunun tatbikatında görülen aksaklık
lar tashih edilmiş ve köy okulları yapma işi ar
tık kavi bir nizama bağlanmış bulunmaktadır. 
O faaliyet devresine ait tek pürüz olarak önü
müzde duran bu mesele de halledilirse tarihin 
o yaprağı tamamen dolmuş ve kapanmış olacak -
tIP. Köylerine hizmetten başka bir emeli olma
dan. bu işte çalışan vatandaşları bu cezalardan 
affetmenin yerinde bir takdir ve şefkat olaca
ğına kaniim. Bu lûtfu esirgemiyeceğinizden 
emin olarak ve bu lüzumu belirterek mâruzâtı
mı bitiriyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Köy inşaatı dolayısiyle köylülerle muhtarlardan 
aranılan Kazanç vergilerinin silinmesi hakkın

da Kanun 

MADDE 1. - - Köy bütçesinden ayrılan pa
ralarla veya köylünün bedenî, nakdî yardımları 
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ve teberrulariyle veya 5210 sayılı Kanun gere
ğince sağlanan yardımlarla bir köy için veya 
birçak köyün birleşmesinden doğan bölge mer
kezlerinden, bu köylerde oturan ve mesleği mü-
taahhitlik ve inşaatçilik olmıyanlar tarafından 
yapılan ve bedeli (20 000) lirayı geçin iyen okul 
binaları, öğretmen evleri, sağlık binaları ve 
köy sağlık memurları evleriyle köyün tüzel ki
şiliğine ait olup irat getirmiyen binalar dola
yı siyle bu kimseler adına 1.9 Haziran 1942 tari
hinden 1 Ocak 1950 tarihine kadar tahakkuk 
ettirilen ruhsat tezkeresi harçlariyle Kazanç 
Vergisi ve zamları, İktisadi Buhran Vergisi ile 
bunların cezaları silinir ve tarhedilmemiş olan
ları tarhedilmez ve bunlardan tahsil edilmiş 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe- girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde istenilmek şartiyle geri 
verilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede sayılanlara 
yaptıkları tediyelerden vergi kesmediklerinden 
dolayı ita âmiri ve muhasip sıf atiyle muhtarlar 
adına tarhedilen vergilerle zamları ve cezaları 
hakkında da yukarıki madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi, kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — îsparta Milletvekili Kemal Turan ve 
dört arkadaşının, îsparta Gül Yağı Fabrikasının 
Tekel İdaresince îsparta Belediyesine devri hak
kında Kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/222) [1] 

[1] 214 sayılı basmayazı tutanağın sonunâa-
dır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında soz 

istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İsparta Gül Yağı Fabrikasının Tekel İdaresince 
İsparta Belediyesine devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel İdaresinin mülkiyet ve 
tasarrufu altında bulunan îsparta G-ül Yağı 
Faıbrikası bütün müştemilât ve teferruatiyle 
birlikte îsparta Belediyesine parasız olarak de
vir ve temlik edilmiştir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Hiç olmazsa tasarıyı teklif eden zevat §u 
noktayı aydınlatsınlar : Bu devir, belediyeye 
bir külfet tahmil edecek midir? Edecekse mik
tarı nedir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — İsparta'nın ta
rihî ve meşhur gülyağı imalâtını tağşişten ko
rumak ve bunun sürümünü temin etmek için 
kurulmuş olan bu fabrika, belediyenin talebi ile 
'belediyeye devredilmektedir. Esasen bu fabri
kanın kurulması için» evvelce verilmiş olan ara
zi belediye tarafından tahsis edilmişti. Bu iti
barla bu fabrikanın belediyeye verilmesi uygun 
görülmüştür. Tekelin bunu işletmekte devam 
etmesi muvafık görülmemiştir. Çünkü bu fab
rikanın vaktiyle esans yapması da düşünülerek 
tekele verilmişti. Fakat sonradan bu çeşit ima
lât hususi teşebbüslere terkedilmiş olduğu için 
münhasıran gül yağı imali için tekelde bulun
masına lüzum görülmemiştir. Mucip sebebi bu
dur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Belediyeye bir külfet tahmil edecek midir? 
Edecekse ne miktardır?. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Devamla) — Efendim, beledi
yeye külfet tahmil edip etmiyeceğinin nazarı 
dikkate alınmasına lüzum görülmemiştir. Çün
kü belediyenin, talebi üzerine verilmektedir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, bu İsparta Gül Yağı Fabrikası, bi
zim bildiğimize göre, verimli bir çalışma içinde 
değildi. Hattâ gül yağı ihracatını temin etmek 
için ticaret anlaşmalarında ve Ticaret Bakanlı
ğının muhtelif mukarreratında birçok rüçhanlı 
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teşvik edici, kolaylaştırıcı kararlar alınmıştı. 

Şimdi İsparta Belediyesi istiyor, diyorlar. 
Niçin İsparta Belediyesinin istediğini bilmiyoruz. 
Eğer bu fabrika Tekelde zararı, masrafı mucip 
oluyorsa, Tekel, Memleket çapında, birçok ikti
sadi ve ticari işletmeler yaptığı için İsparta Gül 
Yağı Fabrikasının zararlarını telâfi edebilir, çün • 
kü memleket çapında iş yapan ve birçok müesse
seleri ile kâr temin eden bir teşekküldür. Bina
enaleyh İsparta'da gül yağı ziraatını takviye et
mek için, hakikaten gün istihsalini çoğaltmak 
ve bu suretle müstahsili himaye etmek için Tekel 
idaresi orada fabrika kurabilir ve zarara da mü
tehammil olabilir. 

Fakat bu, büyük zararlara mucip birşey ise, 
biz bunu İsparta Belediyesine yükliyebilir miyiz? 

Bunu İsparta Belediyesi talep etti diyorlar. 
Niçin talep etti? 

Muahakkak İsparta Belediyesi talep etti diye, 
bu talebi kabul etmemiz doğru olmaz. Bunun za
rarları ne miktardadır, bu zararlar nasıl karşı
lanacaktır? Bunu bilmemiz icabeder. Zaten bili
yorsunuz; kasaba belediyelerinin varidatı ruz-
merre ihtiyaçlarını bile karşılamak için kâfi de
ğildir. Bir de bu yüzden- biç, zarar hâsıl olursa, 
bunu biz, belediyeye nasıl devredebiliriz? Bu 
meselenin reddini talep etmîyeceğiz. Üzerinde 
uzun uzun işlenmiş değildir. Fakat mesele had
dizatında arzettiğim mahiyettedir. Onun için bu 
hususta reylerimizi verebilmek için biraz daha 
teemmül etmeye ihtiyacımız vardır. 

BAŞKAN — Şevki Yalvaç. 
ŞEVKİ YALVAÇ (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlarım; İsparta Gül Yağı Fabrikasının 
bugünkü vaziyetini evvelemirde tebarüz ettirmek 
lâzımgelmiştir, Muammer Alakant arkadaşımızın 
bu işin açıklanmasını istemesi üzerine bâzı iza
hat itasına lüzum hâsıl olmuştur. Keyfiyeti ba
şından itibaren arzetmeye başlıyorum : 

Bu fabrika Hükümetin beş senelik programı
na dâhil olduğundan, üç banka tarafından müsa
vi sermaye ile bu müessese vücuda getirilmiştir. 
Bilâhara işin hususiyeti bakımından Tekel ida
resine devredilmiştir. Tekel idaresi burada hem 
gül yağı, hem de başka çiçeklerden esans istihsal 
etmek suretiyle faydalanacaktı. Bu suretle va
ridatı genişletecek ve mevzuu da genişletme vazi 
yetinde idi. Bir taraf,tan da bunun depolarından 
şarap îmal etmek üzere istifade edilecekti. Fa-
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kat bütün bunları kendi sistemi içindeki çalışma
larına uygun gelmediğinden dolayı yapamadı. 
Yapanı ayınca, irat masrafa tekabül etmediğimden 
hattâ on bin lira zarar ettiğinden dolayı bizza-
rure bu fabrikayı Gül Kooperatifine verdi. Ki
raya alan kooperatiften almış olduğu para, yani 
kira bedeli, oradaki fabrikanın bekçisiyle vergi
sine tekabül etmedi. Bu itibarla bu müessese ha
rap olmaktadır. En son vaziyet olmak üzere dü
şünüldü, taşınıldı, buna en uygun gelen şey, be
lediyeye devri takarrür ettirildi. 

Şimdi şunju arzetmek istiyorum ki; bu fabri
kanın faaliyetinin devam edebilmesi, yani bele
diye tarafından işletilmesi için bu tasarıyı arka
daşımla birlikte lüzum görerek yüksek huzuru
nuza intikal ettirdik. Fabrikanın çalışmalarına 
devam edebilmesi ancak belediye tarafından, işle
tilmesiyle mümkündür. Çünkü bu fabrikanın 
çalışması memlekette iki türlü fayda sağlamakta
dır. Bu iki nokta üzerinde tevakkuf etmek lâ
zımdır. 

Bir kere memlekete döviz temin eden bir is
tihsal mevzuudur. Böyle bir istihsal mevzuunu 
harap edip yok etmekte hiçbir fayda yoktur. Bir 
istihsal mevzuunu yok etmektense bulunduğu va
ziyette muhafaza etmek evlâdır. 

İkincisi; en aşağı 500 Ispartalı hemşehri fab
rikanın çalışma mevzuu olan gülcülükten fayda
lanmaktadır. Fabrika mahvolduğu takdirde on
lar bu türlü bir faydayı kendileri için sağlıya-
mıyacaklardır. 

İsparta'nın bir hususiyeti daha var; müsaa
denizle onu da arzedevim : İsparta varidatı dar 
olan bir vilâyetimizdir. Amele orada 100 - 150 
kuruş gündelikle çalışmaktadır. Çalışmadığı tak
dirde aç kalır. Böyle bir istihsal mevzuunun aynı 
zamanda maişet mevzuu olmasının da nazarı dik
kate alınarak ve belediyenin bu işi inkişaf ettire
ceğine de kani olarak, hem gül bahçelerinin ar
tırılması, hem de istihsalin inkişaf ettirilmesi ba
kımından tasarımız bu suretle yüksek huzurunuza 
getirilmiştir. Binaenaleyh yerindedir, kabulünü 
rica ederim. 

KEMAL TURAN (İsparta:) — Efendim, hu
zurunuza bu mevzuu biraz daha aydınlatmak, 
arkadaşlarımızı tenvir ve tatmin etmek ve bu 
kanunun konuşulmasından evvel İsparta halkı
nın . . . 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Tasarının heyeti umuuiyesi hakkındaki gö-
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rüşmeyi geçtik, Maddelerin müzakeresine baş
ladık, Birinci madde mesele şöyle tezahür etti: 

Arkadaşımız diyor ki, bu fabrikayı belediye
ye devredersek acaba belediyeye bu bir külfet 
yükliyeeek mi, yüklemiyecek mi? Söz o kısım 
üzerindedir. 

KEMAL TURAN (Devamla) — İsparta hal
kının teşekkürlerini arzettikten sonra arkadaşı
mın bu mevzu üzerindeki sualini cevaplandıra
cağım. Bu fabrika Belediye için bir külfet ol-
mıyacaktır. Şu bakımdan olmayacaktır: Bele
diye bunu orada mevcut olan kooperatifle el bir
liği yaparak bu kooperatifi bu işde teşvik ve ter-
gip ederek istihsalin normal, fennî bir şekilde 
yapılmasını sağlıyaeaktır. Yalnız belediye bir 
sahiplik rolünü üzerine almaktadır. Esasen fab
rika gül mustahsılınm ihtiyacını karşılıyor ve 
bunun istihsali esnasında yaptığı masrafı istih
sal bedelinden her sene ayırabilmektedir. Bu
günkü zorluk, belediye bu işin intikal indeki 
zorluk; şundadır. Bu fabrikaya; Devlet sahip 
olamamıştır, Tekel Bakanlığı kendi mevzuu dı
şında bulmuştur, Bakanlar sahip olamamışlardır 
ve binaenaleyh, mesele, İsparta halkının tama
men mahallî bir ihtiyacı olmak bakımından be
lediye hizmeti arasına girmiştir. Bu, belediye 
için bir yük olmıyacaktır. Arkadaşım müste
rih olsunlar. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir. Baş
ka söz istiyen yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etm iyeni er ... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu fabrikanın belediyece gül-
yağı istihsaline yarar bir halde muhafaza ve ida
mesi mecburidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun, hükümlerini Güm
rük ve Tekel Baka.nı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
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5. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 

4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Yayla ve mera
ların köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması 
veya kamulaştırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Tarım, İçişleri Komisyonları raporları ile Ma
liye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (î/315, 2/82) |1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen ar
kadaşların isimlerini okuyorum : 

Ahmet Remzi Yüregir. 
Ali Kemal Yiğitoğlu. 
Kemal Cemal öncel. 
Yunus Muammer Alakan t 
Hatiboğlu. 
Suphi Bedir Uluç. 
Tahtakıhç. 
Emin Soysal. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar, İnkılâp Türkiye'sinin ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin ve o günkü hayatı 
yaşıyan Yedinci Büyük Millet Meclisi ve Hükü
metlerinin memlekete nasip kılınan eserlerinden 
birisi sayılması gereken Toprak Kanunu ve top
raksız halkı topraklandırma prensipinin, inkılâp 
serisine sokulacak mahiyette olan eserlerden bi
risidir. 1945 yılında Yedinci Büyük Millet Mec
lisi toplantılarında uzun ve hararetli müzakere 
ve münakaşalara sebep olan ve hakikaten Tür
kiye 'de bir toprak reformu başlangıcı sayılan 
Toprak Kanunu memleket için çok faydalı bir 
kanun sayılmakla beraber şurasını arzetmek ge
rektir ki, kanunun tatbikatına girişilmesinde be-
taet ve adalet seviyesinden daha aşağı bir yürü
yüşle gidilmiştir. Bu, hakikaten topraksız, top
rak diye ıstırap çeken insanların üzüntüsü
ne ve arzusuna hiçbir suretle cevap ver
memiş ve bu insanların toprak kokusu has
reti, toprağa kavuşma iştiyakı hemen hiç tai> 
min edilmemiştir. İktidar Partisi hükümetleri
nin kurduğu bu verimli inkilâp eserini takdir 
ederken bunun yürütülmemesinde ve ağır gitme
sinde gösterilen betaati de tenkid etmek yerinde 
olur. Resmî ve salahiyetli teşkilât bu müessese-

fl] 209 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 281 — 



B : 62 10.3. 
İerin. verdiği hesaba, yaptıkları ilâna, işaata na
zaran bu kanunun ağır işlemesi ve topraksız hal
ka faydalı olmaması daha açık bir surette mey
dana çıkmış bulunmaktadır. Bu suretle salahi
yetli zevattan edindiğimiz bilgiye göre 1945 de 
çıkan ve birkaç maddeside donmuş bir hale ge
len bu kanun ancak 1947 de tatbikına geçilmiş 
ve yine tam mânasiyle tatbik edilmemiştir. An
cak Devlet arazisi, vakıflar, belediyelere ait olan 
bir takım külfetsiz toprakların, az verimli ola
rak köylüye de faydalı olmamasına rağmen, da
ğıtılması yoluna gidilmiştir. Alman hesaplara 
göre üç sene zarfında ancak 40 bin nüfusa top
rak dağıtabilmiş ve ancak topraksız halkın bin 
de birini topraklandıracaktır. Halbuki yine bun
lardan aldığımız hesaplara ve öğrendiğimiz ma
lûmata göre, Türkiye'deki köylünün miktarı 
umum nüfusun % 80 nini teşkil etmektedir. Ba 
% 80 nin de yarısı topraksız bulunmaktadır. 
Yine aldığımız hesaba göre bu % 40 ı teşkil eden 
topraksız çiftçiler miktarı sekiz milyonu teşkil 
etmektedir. Biz üç yıl zarfında ancak 40 bin nü 
fusa toprak dağıttığımıza göre, bu minval üze
re gidersek, sekiz milyon nüfus için 500 sene bek
lemek lâzımgelecektir. Demek ki, bu şekildeki bir 
tatbik sistemiyle, Türkiye'deki toprak hasretiy
le yanıp tutuşan sekiz milyon halk ancak 500 se
ne sonra topraklandırılabilecektir. 

Fakat toprak tevzii işleri her hangi laletta
yin bir mesele gibi kolay işlerden değildir. Bu
rada tapu - kadastro işleri gibi hukuki işler var
dır. Fakat buna mukabil artık, hayal olacak 
olan 500 senelik bir müddet de pek. uzundur ve 
hattâ muhal sayılabilecek bir manzaradır. Şu 
haliyle hükümetler ve bu işi üzerine alan mesul 
makamlar bu işte herhangi bir sürat göstereme
mişlerdir. Tahsisat yönünden ve ilmî bakımdan 
bu maddeyi iyi çalıştırmamışlardır. Evet, toprak 
reformu yapan memleketlerde bu işi 50 senede, 
100 senede bitirmişlerdir. Bizde de bu müddet 
içinde bitirilmesini temenni edelim, fakat 500 
sene gibi hattâ ilerde nüfusun artmasiyle daha 
da uzayacak olan bir zamanda bu işin bitirilmesi 
hiçbir zaman verimli ve semereli olamaz. 

Bu kanunun çıktığı günlerde bâzı haksızlık
ların, bâzı muvazenesizliklerin olduğu da iddia 
ediliyor. 

Topraksız halk karşısında yüz binlerle lira 
kazanan, servet sahibi olan ve buna mukabil 
Devlet en asgari vergi vermekte bulunan büyük 
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arazi sahipleri de bu sızı ve acı karşısında bü
yük endişeler gösterdiler. Hattâ kendilerinin 
mağdur edileceklerini ve icabederse komünist 
olacaklarını, Erivan'a kadar gideceklerini de 
bildiren büyük toprak sahiplerini dinledik, ki 
bu, çok acı \e esef olunacak bir şeydir. Nihayet 
memlekette bir muvazene kurmak, topraksız 
vatandaşı toprak sahibi kılmak gibi hayırlı bir 
iş karşısında bu gibi iddialar cidden esef verici 
şeylerdir. Halen yürürlükte bulunan kanunun 
17 nci maddesi pek muvazeneli ve hattâ adaletli 
görülmemekteydi, Ben de şahsan bu maddenin bu 
kadar asgari bir had tâyin etmesine taraftar 
görünmemekteydim. Fakat bugünkü halinde de 
nispetsizliğin başka tarafa doğru müteveccih 
olduğunu görmekteyim. Bugünkü gelen tadil 
tasarısındaki 17 nci madde ile küçük çiftçiyi 50 
dönüm kadar mülk sahibi etmek mecburiyetini 
koyan mevzu, fıkra, bugünkü kanunla aşağı yu
karı 2000 dönüme kadar çıktığını görüyoruz ki, 
tam tersine, topraksız köylünün, halkın aleyhine 
olarak bir adaletsizlik bir nispetsizlik görülmek
tedir. Demek ki işin ortası bulunamamıştır. Bil
hassa bendeniz bu noktaya işaret etmek iste
rim. Küçük çiftçi 50 dönümden 500 dönüme Hü
kümet tarafından çıkarıldığı ve zaruret halinde 
1000 dönüm kabul edildiği halde bu Hükümet 
teklifi komisyonlardan geçe geçe, âdeta toprak
sız halk aleyhine bir kar topu halinde tevessü 
edecek, iki bin dönüme kadar çıktığı görülmek
tedir, hattâ beş bin dönüme kadar. Yine düzen
siz bir şekilde şaşhıslara verilmek isteniyor, 
tasarısından bu anlaşılmaktadır. 

Bu hali ile tadil edilen bu tasarı da yürüye-
miyecektir ve eskisi gibi ağır gidecektir. Eski 
tatbikat şeklinde, üç senede 40 bin nüfusun top
rak işinin yörütülemiyeceğini zannediyorum. 
Çünki kamulaştırma işi bu tasarı ile tatbik edi-
lemiyecektir. Sebebi; 1945 tarihinde bu kanun 
görüşülürken esasen büyük arazi sahipleri top
raklarını kendi çocuklarına, akrabalarına mal 
ederek, tapulamasını, ferağ muamelesini yap
mıştır. Bugünkü haliyle Türkiye'de 2000 - 5000 
dönüm arazi sahibi şahıs, kimse kalmamıştır. 
Bu tasarı da iki bin ilâ beş bin dönüme kadar 
arazinin kamulaştırılmasını refediyor. 

Binaenaleyh bir şahsın elindeki arazinin ka
mulaştırma işi yapılırken arazinin alınıp tevzi 
edileceğine göre bu kanun yine işlemiyeeektir,. 
duracaktır. 
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Yine bu kanunda, bu tadil tasarısında, her 

şahsa işleteceği araziden beş bin dönüm bıra
kılması teklif ediliyor. Hükümetin teklifinde, 
düzenli olarak işletilen beş bin dönümlük arazi 
kamulaştırılamaz diye bir kayıt vardır. Bu da 
komisyonda çıkarılmıştır. 

Tekrar arzedeyim ki; iki bin dönüm, beş yüz 
dönüm, nihayet beş bin dönüm araziye hiçbir 
suretle dokunulmıyacak ve bu kanunun bu mad
desi yürümiyecektir. Bu tadil tasarısında haki
katen bâzı unutulmuş kısımlar yerine konmuş, 
bedel kısmında, tediye kısmında, otlâkiye, yay
lak gibi yerler unutulmamış, eksikler ikmal edil
miş. Bunlar şayanı memnuniyettir. 

Bedel işinde mümkün mertebe bir adalet te
sis edilmektedir. Meselâ, 1944 malî yılındaki 
katîleşmiş verginin dört misli konuluyor ve üe 
bin lirası peşin veriliyor, sonra Devlet tahvilleri 
mahiyet ve mevkiini haiz tahviller çıkarılarak 
mülk sahiplerine veriliyor. Burada bir de ka
mulaştırma işinden bahsediliyor. 

Sonra, taşlık ve pırnarlık gibi araziyi ihya 
eden, emek ve para sarfeden insanlar, halen yü
rürlükte olan Toprak Kanununa göre mağdur 
vaziyete düşmüşlerdir. (Eski Tapu Kanununun 
6 ncı maddesine göre bu gibi yerler imar ve 
ihya edenlere bilâbedel temlik edilirdi.) Yalnız 
bir eksik vardır. Bu gibi taşlık ve pırnarlık yer
leri bağ ve meyvalık yaptıkları ve ağaç diktik
leri takdirde bunlara bilâbedel verilir, ama tar
la olarak kullanıldığı takdirde, olamaz. Taşları 
temizliyerek meydana çıkardıkları yerleri, ba
kımlı olan ve ağaçlandırılmış bulunan araziyi 
de bu tasarı içine sokmak adaleti sağlar. 

Sonra bu kanunun tatbikında, Devlete ait 
araziden istifade edilmemesi, arzettiğim gibi, 
topraksız halkın ıstırabını dindirmiyecektir. 

1949 da bendeniz, Bütçe Komisyonu adına, 
Ümraniye'deki radyo istasyonuna gittim. Üskü
dar'a 7 kilometre mesafede Çamlıca tepesinde 
Ümraniye Köyünde ayı5ı yukarı üe yüz haneye 
yakın insan oturmaktadır. Bu köy, memleketin 
muhtelif yerlerinden gelen, bilhassa hariçten 
gelen muhacirlerle doludur. Bunlar burada son 
zamana kadar, Toprak Kanununun çıkışına ka
dar, Hanedan - i Saltanattan Yusuf îzzeddin 
Efendinin Çiftliğinde ortakçılık, yarıcılık ve ki
racılıkla meşgul imişler. Bu adamlarla görüş
tüm. Bu kanun çıkınca, mevzuubahis arazi sahi-
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bi, bu kimselerin elinden toprakları almışlar ve 
çiftlikte çalışan köylüleri kapı dışarı etmişler
dir. Sebebi : O, kanunda; ortakçılık, yarıcılık, 
işçilik edenlere araziden istifade hakkının tanın
mamış olmasıdır. 

Şimdi bu köylüler yarım dönüm, Hefkere 
denilen bir yerde, dar bir toprak içinde sıkışıp 
kalmıştır. Hattâ köy mezarlığı da Yusuf îzzed
din Efendinin arazisi içinde imiş. 

Şimdi on binlerce dönümlük bir arazi bu 
köylünün mahzun 'bakışları altında boş yatmak
tadır. Köylü ise lâa'le'ttayin işlerde, meselâ ha
mallık, ırgatlık yaparak geçinmeye çalışmakta
dır. Hiç şüphe yok ki, Yusuf îzzeddin Efendi
nin Çiftliği de kajmulaştırılacak korkusuyla bir-
ç/ok kimseler üzerine parça parça ferağ edilmiş
tir. Tam kanunun istediği yahut kanunun kas-
de'ttiğı şekle sokularak kamulaştırılmadan kur
tarılmıştır. Bu itibarla halk daha ne kadar za
man bekliyecektir ? 

Misal olarak arzediyorum, kamulaştırma 
yapılamıyacağma göre, 300 hanelik bir köyün 
Oıalkı işçilik, kiracılık ve yarıcılık suretiyle ge
çimini sağlamaktan mahrum kalmış demektir, 
Ibüyük bir sıkıntı içindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, makineleşmeye gi
dildiği ve makinelerin çoğaldığı şu sırada işçi
lik, yarıcılık, kiracılık yapan birçok kimseler 
bu safhada iş bulamamak durumuna düşmüşler 
ve çok sıkıntılı bir vaziyete girmişlerdir. 

Ege, içel, Çukurova, Hatay, Konya gibi ge
niş mmtakalarda makine ile iş görmek hissedi
lir derecede bir sıkıntı tevlit etmiş olmaktadır; 
bu yüzden buralardaki halk da toprak diye ba
ğırmakta, ailesini geçindirmekten mahrum bı
rakılmış bir durumda toprak hasretiyle yanıp 
durmaktadır. Binaenaleyh karşımıza ciddî ve 
ehemmiyetli bir içtimai mesele çıkmıştır. Maki-
neleşen bir memlekette muhakkak olan, Toprak 
Kanununu daha yürür ve daha işler bir şekil
de mevkii tatbika koymak ve bu halkı bir an 
evvel tam adalet kaidelerine uyarak toprak sa
hiplerini ve topraksızları memnun edecek bir 
şekilde kanunu tedvin etmek, içtimai ve iktisa
di hayatı düzeltmek durumunda bulunuyoruz. 

Bir zamanlar aşairi seyyare diye gördüğü
müz ve çadırlarda yaşıyan insanlar bugün hiç
bir zorlamaya lüzum kalmadan kendi kendileri
ne ve gönüllü olarak toprak sevdasındadır ve 
toprak sahibi olmak istemektedir. Bu manzara-
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yi Çukurova'da, Kadirli'de bizzat müşahede 
ettim. Adam, devlet arazisidir, diye çadırını 
çekmiş, taflanin içine kondurmuş ve sürmeye baş
lamış-. Bfen de toprak istiyorum Devletten, Dev
let bana da toprak versin demektedir. Bu man 
zara geçn devrelere nazaran iftihar edilecek bir 
manzaradır. Yani zorla iskâna mecbur edemedi
ğimiz kimseler bugün kendi gönül rızalariyle gelij) 
toprak istemekte, sürmekte ve ona karşı olan has
retini ilân etmektedirler. Durum böyle iken, bu 
kanunu birtakım şekillere sokarak, işlemez hal
lere sokarak ve binnetice düzenli, düzensiz sözle
riyle eşhas elindeki büyük araziden istifade et
memek yoluna gitmek, doğru birşey değildir. 
Yalnız Devlet arazisi ve vakıf arazi bu işe kâfi 
gelmez. Sekiz milyon insanın topraklandırılın as] 
bu şekil ile temin edilemez ve bu tadil tasarısı da 
eskisinin akıbetine uğrar. 

Muhterem arkadaşlar; Toprak Kanunu, ev
velce de arzettiğim gibi, memlekette hakikaten 
büyük bir emniyet ve büyük inkılâp eseri olarak 
ınütalâa edilecektir. Onun üzerinde ehemmiyetle 
durmalıdır. Bir ay önce, Seyhan bölgesinde, 
Adana merkez kazasında, Toprak Kanununun 
tatbiki ilân edildiği işitilir işitilmez bu köylerde 
bir bayram havası ve bîr şenlik manzarası müşa
hede ettik. Halk bu vaziyette Hükümete, partiye 
ve nihayet Meclise minnettarlığını arzetmekte ve 
bir an evvel toprağa kavuşmak arzusunu besle 
inektedir. Bu bakımdan Büyük Meclisten istir
ham ediyorum; bilhassa Hükümet tasarısı üzerin 
de ehemmiyetle duralım ve adaleti sağlıyacak 
miktar üzerinde ehemmiyetle meşgul olalım, işi 
üç senede kırk bin kişiye toprak dağıtmak şek
lini yürütmek şeklinden kurtaralım. Nihayet 
dâva üzerinde ehemmiyetle meşgul olalım, kamu 
laştırma işinde muvazeneyi ve adaleti sağlıyalım, 
topraklı ve topraksızlar hakkındaki meseleyi tam 
bir adalet dairesinde halletmeye uğraşalım. Ne
tice itibariyle, gerekçe ve mazbatalardaki iza 
hata nazaran, bu kanun da bugünkü haliyle yü-
rüyemiyeeek ve yine topraksız halkın arzusu ye
rine getirilemiyecektir. Hiç şüphe yok ki, bu 
kanunu, Yüksek Meclisin yüksek şuuru önünde 
iyi bir şekilde çıkacak ve buna gereken ödenek ve 
eleman teinin edilecektir. Tatbikatı 500 sene sür-
miyecek, nihayet en kısa bir zamanda, gerek Dev
let elindeki, gerek eşhasın arazisinıin biran evvel 
topraksızlara verilmesini sağlıyacak şekilde, hiç 
şüphe yok ki, Hükümet de faaliyet gösterecek, 
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Meclis de bunun üzerinde hassasiyetle duracak 
ve bunu bir inkılâp eseri olarak memlekette tam 
bir nimet karşılığı olarak yürümesine fırsat ve
recektir. 

Hükümetten ve bilhassa Meclisten bu kanu
nun verimli bir kanun olarak çıkarılması için üze
rinde ehemmiyetle durmalarını rica ederim. 

ALİ KEMAL YÎÖÎTOĞLU (Amasya) — 
Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet rejimi kurul
duğu günden beri memlekette köylünün toprak 
sahibi edilmesi dâvası benimsenmiştir. 

25 yıl süresince bu dâvanın gerçekleştirilmesi 
istekleri ve dilekleri ardı arası kesilmeksizin de-
devam edip gitmiştir. Nihayet 1945 yılında bu 
Millî derde çare bulacağını umduğumuz 4753 sa
yılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu çıkart
mıştır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıktıktan 
sonra geniş ölçüde ve çabucak tatbikma geçilerek 
memlekette büyük kalabalığın tatmin edileceğini 
umuyorduk. Fakat bildiğimiz gibi bu böyle ol
madı. Kanun geniş ölçüde tatbik sahasına geçi-
rüemedigi gibi daha henüz tatbikat sahasındaki 
özürleri ve noksanları iş halinde belirmeden tadili 
temayülleri ortaya çıktı. Haddi zatında Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununda değişiklik istiyen-
terin gözettikleri hedefler çeşitlidir. Bence ka
nunun tadilindeki hareket noktasının esasları 
1947 yılında toplanan C. II. P. Kurultayında tes-
bit edilmiştir. 4753 sayılı Kanunun tadili için 
alman prensip kararları şu noktalarda toplanı
yor : 

Köylüyü ve çiftçiyi milletimizin temel unsu
ru saydığını bir kere daha tesbit eden-Kurultay, 
köylü ailelerinin gelişmesini sağlamak üzere hiç 
veya yeter derecede toprağı olmıyanları toprak 
sahibi kılmak, onları tarım vasıtalariyle donat
mak ve gerekli kredilerle desteklemek amacını 
benimsiyor. 

Toprak Kanunu konusunu ana prensipleri 
mahfuz kalmak şartiyle, mülkiyet güvenliği, 
toprak sahiplerine bırakılacak âzami miktar ve 
kamulaştırma değeri yönlerinden gözden geçil
meyi faydalı sayan bir karara vâsıl oluyor. Şu 
halde arkadaşlar; Kurultay kararı başlıca iki 
nokta üzerinde toplanıyor : 

1. Kamulaştırmada toprak sahiplerine bıra
kılacak âzami miktar. 

2. Kamulaştırma değerleri. 
İmdi, bu1 iki zaviyeden önümüzde bulunan 
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tasarıyı gözden geçirdiğimiz takdirde tadil işi
nin tesbit edilen esasların çok dışına çıktığını, 
hattâ bilvasıta veya bilâvasıta kanunun prensip
lerini bozduğunu görürüz. 

Bu cihetin teşrihine geçmeden evvel bir nok
taya işaret etmeliyim. ('). da bundan iki yıl önce 
Hükümet tarafından Büyük Meclise sevkedilen 
tasarının az veya çok yukarda saydığım esaslara 
sadık bir muhteviyatta olmasıdır. Fakat sonra
dan zahir Hükümetin benimsediği noktalar gene 
Hükümet tarafından ele alınarak tadilin yalnız 
bu cihetlere münhasır kalması gayesi güdülmedi 
ği anlaşılıyor. Çünkü kanun her komisyonda 
komisyonların tasarrufuna göre tadillere uğra
mıştır ve böylece ehemmiyetli prensipler za'fa uğ
ratılmış hattâ işlemez hale getirilmişti]'. 

Bakınız arkadaşlar nasıl? Bir defa daha ilk 
maddesinde 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun büyük amaç olarak koyduğu «yurt 
topraklarının sürekli olarak işlenmesi» prensip i 
bozulmuştur. Filhakika tasarının 4 neü madde
sinin 2 nci fıkrasında : «Dinlendirme, nadas, iş
letme hayvanları için otlaklık olarak kullanma ve 
saire gibi makbul bir özür olmaksızın üstüste üç 
yıl sürüm, dikim ve bakım görmeyen arazi işlen
miyor sayılır» denmiştir. 

Sürekli arazi işlenmesinden her yıl toprağın 
sürüm, ekim ve bakıma tâbi tutulması anlaşılır. 
Dinlendirme mevzuu işin içine girince ve bu bir 
nevi makbul mazeret sayılınca dinlendirmeye bı 
rakı İmiş araziye işlenmiyor hükmü ile el'sürüle
ni iyecekt ir. Bilhassa hayvan otlatmak suretiyle 
değerlendirilen arazi işleniyor sayılınca, Türki
ye'nin hiçbir yerinde bu prensipe dayanılarak. 
sürekli olarak işi enemediği için arazi istimlâkine 
imkân olamıyaeaktır. Böyle yurt topraklarının 
sürekli olarak işlenmesi prensipi sadece kanunun 
birinci maddesinde süs olarak kalacaktır. Çün
kü, «üç yıl üstüste işlenmiyor» hükmünün tatbik 
edilmek istendiği her yerde arazinin mera olarak 
kullanıldığı veya dinlendirmeye bırakıldığı ma
zereti elde hazır bulunacaktır. Kanunun bu mad
desinde bu hüküm bulundukça hiçbir yargıç, as
lında boş duran araziye işlenmiyor hükmünü ve-
remiyecektir. 

Görülüyor kî, yurt topraklarının sürekli is
lenmesi yoluyla istihsalin artırılması ve Millî eko
nominin geliştirilmesi hedefi küçük bir fıkra ile 
nasıl ortadan kaldırılmıştır. 
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j Bundan başka ana kanunun 3 neü maddesin-
i de arazi işletilmesinden maksat «türlü kültür ara-
' v.isinin boş bırakılmayıp tabiî ve mahallî şartlara 
j göre ekim dikim, ve bakım yoluyla iktisadi bir şe 
! kilde değerlendirilmesi» yazılı idi. Bu fıkradaki 
| iktisadilik esası Adalet Komisyonu tarafm.dan 
I kaldırılmıştır. 

Halbuki toprağın iktisadi bir şekilde değer
lendirilmesi her çeşit kültür arazisinin yaradık
lara kültüre hasredilmesini şart koşar. Meselâ iyi 
pamuk toprağının mera olarak kullanılması ik
tisadi bir değerlendirme olmaz. Kezalik güzel bir 
bahçe toprağının ağaçlık haline konması iktisadi 
bir değerlendirme değildir. Fıkradaki hükmün 
asıl ölçüsünü teşkil eden iktisadilik esası kal
dırılmakla işletme prensipi de büyük ölçüde bo
zulmuş oluyor. Bu prensipin bozulmasının hedef 
tutulduğu kültür arazisi çeşitlerini tesbit eden 
asıl kanundaki dördüncü maddenin tamamen kal 
dırılması da gösteriyor. Halbuki kanunda 4 neü 
maddenin ihtiva ettiği hükümler her ne kadar 
teknik ve lüzumsuz gibi görünürse de aslında 
bunlar arazi işlemenin kriteryumlarmm temelini 
teşkil eder. 

Toprağı olmıyan veya yetmiyen çiftçilere da
ğıtılmak üzere arazi kamulaştırması konusunda 
da esas prensiplerden uzaklaştırılmış ve prensipr 
ler burada da yarı işler veya hiç işlemez bir 
hale getirilmiştir. Meselâ ana kanunda 5 000 dö
nüme kadar olan orta arazinin kamulaştırma dışı 
bırakılması bu arazinin sahibi tarafından düzenli 
olarak işletilmesiyle meşrut idi. Halbuki tadil 
tasarısından bu esas tamamiyle kaldırılmış ve orta 
arazinin sahibi tarafından dilediği şekilde tasar
rufuna imkân verilmiştir. 

önümüzdeki tasarı hususi arazinin istimlâ
kine ait işleri yürümez bir hale koymuştur. Bil
farz tadil tasarısının onuncu maddesinde «kamu-
1 aştırılacak büyük ve orta arazide kamulaştırma 
dışında kalacak yerin arazi sahibi tarafından di
lediği şekilde seçilmesi» hükmü konmuştur. Ka
nunun aslında bunun toplu olarak bir yerde ol
ması, bütün kültür çeşitlerini ihtiva edecek şekil
de ayrılması ve Tarım Bakanlığınca tefrik edil
mesi meşrut idi. Bu şartlar tasarıdan kaldırıl
dığına göre arazi sahibi arazisinin şurasında, bu
rasında parçalar halinde yerler seçebilir ve bu 
hal kamulaştırmayı sonsuz surette güçleştirir. 

Veyahut yine arazi sahibi yalnız bir çeşit kül
tür arazisini kendisine alıkor geri kalan parçalar 
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ise işe yaramaz bir arazi halinde kalabilir. 

f{örülüyor ki tasan, Tarım Bakanlığım kamu
laştırmadan vaz geçmeye kadar götürecek müş
külleri çıkarmalım bütün sebeplerini ve şartlarım 
hazırlıyor. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun büyük hedeflerinden ve temelli prensiplerin
den birisi de yurt topraklarının sahipleri tarafın
dan işletilmesi ve çiftçilik sanatını benimseyenle
rin işledikleri arazinin sahibi olması idi. 

Bu prensip memleketimizde toprak sahipleri 
için olduğu kadar toprağı işleyenler için de hiçbir 
suretle iyi bir netice vermiyen kurunu vusta ka
lıntısı ortakçılığın yavaş yavaş tasfiyesini' göze
tiyordu. Fakat tadil tasarısında bu prensi]) de 
bozulmuştu]-. 

Filhakika tasarının \5t nei maddesinde sahibi 
tarafından işletilmeyen orta arazinin iki bin dö
nümden fazlasının kamulaştırılacağı iki bine ka 
dar olanın sahibi tarafından ortakçılıkla işletil 
nıesi imkânları sağlanmıştır. 

Şu hale göre bu memlekette çiftçilik yaparı 
köylüler alın teri döktükleri topraklara sahip ola
ra ıyacaklardır. Bunun sosyal, ekonomik ve tek
nik zararları saymakla bitirilemez. 

Çiftçiyi topraklandırmak maksadiyle kamu 
1 aştın lamam iş araziye takdir edilecek bedellerin 
ölçüsünü veren hükümler de değiştirilmelidir. 

Bir kere şunu belirtmek isterim ki, toprağı 
alınacak vatandaşların az çok tatmin edilmelerine 
aleyhtar değilim. Böyle birşey hatırımdan geç
mez. Ancak 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun ruhu büyük bir Millî dayanışma te
meline istinat eder. Bu, bâzı vatandaşlara yük
lenen külfetleri meşru ve şerefli gösteril'. 

Halbuki tadil tasarısında kamulaştırma kar
şılığı olarak 1944 yılı Arazi Vergisine matrah 
olan değerin dört katının her yere, her türlü ara
ziye seyyanen tatbiki doğru sayılamaz. Burada 
arazi çeşitlerine ve durumuna göre bir kademele-
me yapmayı sosyal adalet bakımından yerinde 
bulurum. Fakat büyük Meclis bu bedellerle dahi 
arazinin istimlâkini uygun bulduğu takdirde bu 
bedellerle toprakların köylülere temlikinin al
tından pek kolay kalkılır bir yük olamıyacağını 
söylemek zorundayım. Hiç. olmazsa bu yükün bir 
kısmını Devletin üzerine almasını köylü kalkın
ması bakımından lüzumlu sayarım. 

Arkadaşlar; önümüzdeki tadil tasarısının ge-
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rek amelî ve gerek pürüzsüz işlemesi yönlerinden 
daha birçok noktalarına dokunmak mümkündür. 
Ben, burada tasarıyı sadece ana hatları bakımın 
dan teşrih etmiş bulunuyorum. 

Maruzatımın ortaya koyduğu neticeleri şöyle 
ifade edebilirim : 

1. Bu tasarı olduğu gibi kabul edildiği tak 
dirde 1945 yılında çıkarılan 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun hedefleri ve hüvi 
yeti ortadan kalkacaktır. 

2. Teknik bakımdan da çiftçiyi topraklandır 
ma işi' tam olarak gerçekleştirilemeyecektir. 

3. Bu tasarı ile yapılan tadillerden sonra 
çiftçiyi topraklandırma işi ancak ve ancak Dev 
I et elindeki arazinin dağıtılmasına münhasır ka
lacaktır. Bu da hiçbir zaman dâvayı halletmiş 
olmıyacaktır. Nitekim bunun böyle olduğunu 
son döıt yıllık tatbikat apaçık işaret etmiştir. 

Tasarı Komisyonda müzakere edilirken al
dığımız izahlara göre bugüne kadar Toprak Ka
nunu daha çok Hazine arazisinin dağıtılması yö
nünde tatbik edilmiştir ve bu tatbikat göstermiş 
tir ki, dağıtılan toprakların % 90 mm teşkil eden 
Hazine arazisi de ancak ana kanunun 34 ncü 
maddesinde toprak verilmesi gerekenlerden bi
rinci ve ikinci fıkrada yer alan topraksızlara ve 
toprağı yetmiyenlere verilebilmiştir. Bunlar da 
kanunun derpiş ettiği ölçüde toprak sahibi edile
memiştir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
yalnız Hazine arazisini dağıtmak suretiyle ger
çekleştirileni iyeceği aşikârdır. 

Buraya kadar ar/ettiğim sebeplerden ötürü 
bu tasarının Komisyona geri verilerek tekrar dik
katle, itina ile işlenmesine müsaadelerinizi niyaz 
ediyorum ve bu maksatla da bir takrir sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Kemal Cemal Öncel. 
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar

kadaşlar Türk inkilâbını tamamhyan bir kanun 
da Çiftçiyi Topraklandırma Kanunudur. Bu 
kanunla güdülen gaye, topraksız olarak bu va
tanda çalışan köylüyü toprak sahibi yapmak
tır. Bundan evvelki Mecliste büyük münakaşa
ları mucip olan bu kanunun ana hatlarını izah 
edecek değilim. Bunu hepiniz çok iyi bilirsiniz. 
Yalnız üzerinde durmak istediğim bir nokta 
vardır. 

Bu kanunla topraksız köylü topraklandırılı
yor. Yani fakir olan ve himayeye muhtaç bulu
nan köylü topraklandırılıyor. Bunun için de vâ-
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zıı kanun madde koymuş. Diyor ki; «Topraklan
dırılan köylü kredi ile teçhiz edilir.» krediyi de 
üç grupa ayırmıştır: Donatım, onarım, çevirme 
veya işletme. Dört yıldan beri tatbik edilen bu 
kanundaki bu fasıl hemen hemen hiç işlememiş
tir. Hükümet lâzımgelen krediyi maalesef bulup 
köylüye verememiştir. Aslında kanunun ruhu 
doğrudan doğruya Türk topraklarının verimli 
bir hale getirilmesi ve burada çalışacak müstah
silin bir hüviyeti şahsiye teşkil etmesidir. Nite
kim kanunun birinci maddesi şöyledir; 

«... Bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar 
şunlardır: 

a) Arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçi
lerle bu kanun gereğince topraklandırılmaları 
kabul edilenleri, 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 çift
çilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma 
ve çevirme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş 
vermek;» 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak; 

Arkadaşlar bu dört yıl içerisinde verilen kre
di şunlardır: 

1946 yılında 500 000 
1947 » 450 000 
1948 » 1 000 000 
1949 » 950 000 ki ceman 

2 900 000 lira tutar ki bunu, 
miktarı 14 500 çiftçi ailesine taksim ettiğimiz 
zaman verilen paranın topu topu her çiftçi ba
şına 200 liradır. 200 lira ile bir ziraatçi ne ya
pabilir? Hangi hayvanı, hangi alâtını alabilir? 
Böyle bir kanun çıkarmanın pratik faydası ola
cağına kani değilim. 

Onun için eğer bu kanunun tadili Yüksek 
Meclisçe kabul edilir de meriyete girerse Hükü
metten çok rica edeceğim kredi mevzuu üzerin
de çok sıkı dursunlar. Ziraat Bankası, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu ile bu işi, Hükümet 
üzerine aldığı için, katiyen kredi vermiyor. Ba
kanlıkla banka münakaşa halindedir. 200 lira
dan fazla para alamıyorlar. Asıl işin garibi ev
velce bir çiftlikte ecir olarak, ortak olarak çalış
tığı zaman, bankadan 2 bin lira alırken bugün 
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200 liradan fazla alamıyor. Âdeta kanunun işle
memesi için konmuş bir pürüz. 

Daha başka hususlarda da maruzatta bulu
nacağım fakat maddeleri gelince. Şunu şimdi
den arzedeyim ki kredi mevzuu üzerinde Hükü
met, hassasiyetle durmalıdır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Arkadaşlar, Demokrasi hayatına girdiğimiz 
devrenin bugün güzel bir tecellisi karşısında bu
lunuyoruz. Bu devre içindedir ki en nihayet mil
let 1945 senesinde çıkarılmış olan (Çiftçiyi top
raklandırma) namı altındaki, hakikatte çiftçi
yi, toprak sahibini ve ortakçıyı faaliyet sahasın
da endişeye sevkeden kanun hakkındaki ıstırabı 
ifade edebilmiş ve nihayet Büyük Millet Mec
lisince bu ıstırap tabiî mâkesini bulmuştur. Yi
ne şayanı şükrandır ki, Hükümetin teklifinden 
sonra komisyonlara geldikçe milletvekillerinin 
tetkik ve tenkid süzgecinden geçtikçe, milletin 
arzusuna ve onun ıstırabını daha iyi dindirecek 
bir şekle daha çok yaklaşmış bulunmaktadır. 
Bununla beraber mevzuubahis ve şimdi konuş
tuğumuz kanunda bâzı noksanlar vardır. Bu 
noksanlar da az değildir. Bugün birçok köyler
de ve çiftçilerde, gerek Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun köylüye vermiş olduğu endişe
den mütevellit, gerekse İktisadi sebepler dola-
yısiyle satılmakta olan birçok tarlalar vardır ki 
bu tarlalar o köylüye kredi verilmek suretiyle 
mal edilememekte ve uzaktan gelen para sahip
leri o köyün arazisini ceste ceste satın almakta
dırlar. Asıl köylüyü topraklandırma, mal sa 
kiplerinin de rızalariyle satmakta oldukları bu 
tarlaları, köylüye mali imkânlar bahşederek 
köylüye mal etmek suretinde olacaktı. Bu şekil
de alanın ve satanın rızasına istinat edeu, karşı
lıklı güzel münasebetlere dayanan bu köylüyü 
topraklandırma memleket için de çok faydalı 
olacaktı. Hâlâ bugün de gözümüzün önünde ce-
reyan etmekte olan, köylünün, kendi köyünde
ki tarlaları, mali imkâna malik olmadıklarından 
dolayı alamayışı ve ellerinde para olduğu i,çın 
iyi yaşama imkânına malik olan diğer insanla
rın gelip de o köydeki o tarlaları satın almaları 
hakikaten acıklıdır. Tasarıda buna mâni olacak 
hükümlerin bulunması yerinde olur. 

İkinci noksan ; tasarı, 2 bin dönüme kadin* 
araziyi mutlak surette tesahup etmek imkâ
nını bahşetmektedir. Fakat 2 bin dönümden 

i 5 bin dönüme kadar olan kısma tesahup için 
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ımuayyen kayı t lar , şa r t la r yaz/etmektedir . Bir 
kimse 5 bin dönüme k a d a r araziye malik olabi
lir. Ancak 2 bin dönüme k a d a r mülkiyet i mut
laktır . 2 bin dönümden sonraki kısmı k i raya 
veremez, or takçıya veremez. Ha lbuk i bugün 
bilhassa dışardan, ziraat makiuel r iu in geldiği 
bir zamanda, birçok mal sahipleri bu mecburi
yet lere uymak için, or takçı lar ı a ra la r ına alma
makta , toprak la r ın ı bizzat kendileri işlemekte
dirler . Bu suret le bizde bir sınıl' olan zirai or
takçı l ık yavaş yavaş o r t adan ka lkmaktad ı r . Bu 
or takçı la r bugün ııe yapacaklar ın ı bilmez şa
şırmış bir vaziyettedir ler . Ve bunlar bir çapacı 
ve toprak işçisi mahiyetine düşmektedir . Bunu 
ayr ı ayrı gitt iğimiz köylerde dinledik. Düne ka
tlar l)iı içt imai sınıf içinde az çok rahat bir halde 
yaşıyan birçok or takç ı la r ın ellerine çapa a larak, 
bir işçi olarak çalışt ıklarını ve bize bu dert
lerini ifade et t ikler ini göreceğiz. Bu it ibarla 
5 000 dönüme katlar arazinin mut lak olarak mal 
sahibi elinde bulunması daha iyi o lurdu ve bu 
suret le de on binlerce or takçıyı işçi vaziyetine 
düşmekten kur ta rmış olurduk. 

Üçüncü ve belki en mühim olan, bugün mev
cut olan bu kaydın, yani 2 000 dönümden sonra 
5 000 dönüme k a d a r arazi sahibi olmak için bu 
araziyi or takç ıya vermemesi keyfiyetinin Ana
yasaya muhalif oluşudur. Bundan biraz evvel 
Anayasa bahsi burada, uzun uzun te tk ik edil
diği için Yüksek Meclisin bu hususta ayrı P;r 
hassasiyet göstereceğini zannederim. 

Arkadaşlar , Anayasamızda, mülkiyete hür
met mutlaktır . Her hangi bir sahada olursa, ol
sun, mülkiyet tahdit edilmemiştir. Ye mevcut 
kanunlarımız dahi mülkiyet hakkını tahdit eder 
mahiyette değildir. Ancak bu, köylüyü toprak
landırma Kanunu mülkiyeti tahdit etmiştir. 
Bundan evvel bu had 50 dönüme kadar indiril
mişti. 50 dönüme kadar bir tarla, bir arazi sahi
binin varlığı tehlike içinde idi. 

Bundan evvel mevcut, olan hükümler, F ran 
sa Toprak Kanunu mevzubahis olurken, inküâ 
bm babası diye yadedilen Mirab Fransa Alevlisi
ne koşup da izhar ettiği ifadesinin hakikat oldu
ğunu feyid eder bir mahiyet arzediyor. Mirab 
şöyle diyordu : B fendini akşam mal sahibi ola
rak yatmak ve sabahleyin de mülkünün elinden 
çıktığını görmek feci birşeydir. Buna ancak. 
Tü rk iye ' de tesadüf edersiniz. Bugün kabul e 
ligimiz tasar ı hiç, olmazsa mülkiyetin iki bin dü

nüme kadarını mutlak ve beş bin dönüme kadarı
nı da mukayyed olarak kabul ediyor. Bu suret
le, Mirabo'nun bu 170 küsur sene evvel hakkı
mızda izhar ettiği kanaatten teberri etmekleyiz. 

Anayasada, keza mülkiyet hakkını bazı se
beplerle istimlâk yolu ile tahdit einıe\i iecviz 
edecek kayıt lar konmuş bulunmakladır . Bu iti
barla, hiç olmazsa kitaba uygun olarak, bugünkü 
tasarının Anayasanın metnine uygun olduğunu 
kabul edebiliriz. Ruhuna uygun olup olmadığı 
meselesini de ayrıca tetkik ederiz, Kakal arkadaş
lar Anayasamızda ayrı bir hüküm vardır. O da. 
Türklerin ortaklık hakkıdır. Bu hak mahfuzdur. 
Bütün Türkiye 'de Türkler ortaklık hakkını ser
bestçe kullanmaktadır . Halbuki buradaki iki bin 
dönümden yukarısı için ortaklık hakla, Türkle
rin ortaklık yapmak hakkı ihlâl edilmektedir. 
iki bin dönümden sonraki kısmın mutlak tasar
rufun terk edilmemesi Anayasamızda mevcut, 
olan bu hükme sarih bir tecavüz teşkil eder. ilim
di bu arzettiğim noksanlara ve mahsurlara rağ
men mevcut olan kanunu kabul edip etmemek 
hususundaki noktai nazarıma gelince: 

Demin de arz ve i/ah ettiğim gibi gerek ta
sarrufa ve gerek arazinin iyi işletilmesini temin 
edecek gayelere doğru esaslı karar la r a I mm ıs
tır, ilerlemeler yapılmıştır. Şimdi bu kanunu ka
bul etmemek karşısında bundan evvel, mehazi-
rini arzettiğim eski .kanunun meriyette kalmasuıı 
istihdaf etmek gibi bir endişenin yer alması ga
yet. tabiî olur. Şiiııdi M nv\ Büyük Millet Mecli
sinin dağılmak üzere bulunduğu b ' r zamanda ta
sarının tümü hakkında muvafık rey vermemek 
bu endişeyi kuvvetlendirir. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh ar/ett iğim gibi maddeler geldiği 
zat mm B. M. Meclisinin üzerinde durulması lü
zumunu belirterek tasar ının kabulünün muvafık 
olacağı rey ve kanaatindeyim Meclisun'z namımı 
imyı vazife eden komisyonlarımızın der.;'-;-" ;.FJ\>. 
ce mülkiye! hakkın' genişletmek sureliyle gös
terdikleri millet arzusuna uymak /.olundakî is
teği şükranla, telâkki ederim. (Bravo sesleri! 

B A Ş K A N -•- Şevkei Ibısit Haliboğiu. 

ŞKVKkJT BASİT MATİI 'OFLB (Manisa) 
--• Muhterem a r k a d a ş l a r ; Fiftçiyi. Topraklan
dırma Kanununun tadilini istihdaf eden ve 
Huzurunuza sunulmuş olan bu tasar ının müza
keresi vesilesiyle benim konuşmamamın imkânı 
yok. Bunun sebepleri çoktur , önce vaklivie 475'! 
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sayılı Kanunun çıkarılmasında emek çeken 
adanı olarak söyliyeceğim sözler bulunacaktır. 

Takdir buyurursunuz ki, asıl sebep yalnız 
l)iı da değildir. Bu memleketin toprak derdini 
mesleğinin ve ihtisasının konusu yapmış bir 
insan sıfatıyla da Yüksek Meclisinizi bu konu 
üzerinde aydınlatır ve faydalı olurum, ümidi 
bana konuşmayı bir nevi vazife olarak vermiş 
bulunuyoruz. Mâruzâtım biraz uzun sürecek 
olursa bunu bana bağışlamanızı önceden rica 
ederini. 

475:? .sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
memleketin ana kanunlardan birini teşkil edi
yor. İki kanun 1945 yılında çıkarıldı. Bu kanu
nun konusu çok eskiden, yıllardan beri sürü]) 
gelen memleketimizdeki toprak derdini earelen-
dirmektir. Bu kanun 25 yıldan beri de biz biz
zat bunun peşinde koştuğumuz Meclis olarak, 
hattâ parti, olarak gerçekleştirmeye çalıştığı
mız bir dâvanın doğrudan doğruya mevzuunnu 
ihtiva, etmesi bakımından ehemmiyetlidir. Bu 
bakımdan Toprak Kanununun tadiline ait ta
sarı konuşulurken şüphesiz ki, ben de bu mem
leket için faydalı olan ve zararlı olacak kısım
ları üzerinde duracağını. İler şeyden evvel hiç
bir iddia serdetmeksizin, sadece, objektif kala
rak, eski kamınla yeni tasarının mukayesesini 
yapmak suretiyle neticeler çıkarmak için ken
dimi vazifeli sayıyorum. Mâruzâtım daha ziya
de teknik .sahaya münhasır olacaktır. Bilhassa 
eski kanuna göre yeni tasarının, prensipler ha

kiminden hangi noktalarda dâvayı felce uğratabi
leceğini veyahut daha süratle işletebileceğin! 
huzurunuzda belirtmek istiyorum. Konuşmamın 
mahiyetinde asla bir iddia da yoktur, takdir 
sizlerindir. Yüksek takdiriniz eğer o /şekilde 
tecelli ederse eldeki tasarıyı kabul buyurursu
nuz ve kanunluğu tahakkuk eder, memleket 
için de faydalı olur, faydalı olmasını temenni 
öderim. Ama hiçbir şey benim, vicdanımda bu
lunan kanaatleri, değiştirmiyeceği için kakikat-
leri olduğu gibi inandığım gibi söyliyeceğim. 

Hemen ilâve edeyim: Belki bunlar arasın
da yanıldıklarım da olabilir. Kendime ait olan 
fikirleri doğrudan doğruya kusurları ve iyilik-
leriyle beraber şah.suna ait telâkki ederim. 

Arkadaşlar, 475:? sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma. Kanununun, tadili hakkındaki tasarı 
1948 de Meclise sevkedilmiştir. Bu tasarının 
Meclis çalışmalarındaki seyrini bir defa gözden 
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geçirmek ilerde bâzı mülâhazaları canlandırmak 
bakımından bize bâzı hakikatler verir. 

1948 de sevkedilen tasarı Hükümetler değiş
miş olmasına rağmen gelen Hükümetler tara
fından benimsenmiş ve Tarım Komisyonu, Ta
rım Komisyonundan sonra İçişleri Komisyonu, 
Adalet Komisyonu ve nihayet Bütçe Komisyo
nunda görüşülerek ancak bugün huzurunuza 
gelebilmiştir. 

Benim ehemmiyetle belirtmek istediğim 
nokta; Hükümetin Meclise sevkettiği tasarıda 
4753 sayılı kanunun muayyen noktalarına ait 
olan tadiller Komisyonlar değiştikçe ve. mü
temadiyen kanun üzerinde her Komisyon ihti
sas komisyonu olarak çalıştıkça bu tadiller 
tevsi edilmiştir. Acaba tasarıyı Meclise sevde-
den Hükümet Komisyonların noktai nazarları 
değiştikçe her komisyonum tadili sonunda eski 
fikrinde midir, yani tasarıyı tadil için sevket
tiği prensiplere sadık mıdır, yoksa o da fikrini 
değiştirmiş midir? Elimizdeki tasarının tetki
kinden anlaşıldığına göre Tarım Komisyonun>-
da başlıyan ve orada müzakere edilen Hükü
met teklifi Bütçe Komisyonundan çıkan tasa
rıdan. çok büyük farklar göstermektedir ve bu 
farklarla anlıyoruz ki, Hükümet tadillerle ces
te ceste mutabakat haline düşmüştür. 

İkinci mühim nokta Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu gibi memleektin ezeli bir derdine 
çare ariyan bir kanunun bilhassa eksik taraf
larını tamamlamak ve aksıyan noktalarını dü
zenlemek istiyen bu tasarının müzakerenin bir 
bakıma göre talihsiz bir zamana rastlamış, ol
masıdır. Bu kanun müzakere edilirken konuş
mak istiyecek bir çok arkadaşların şimdi bu
rada bulunmadığını görüyorum. Bu sebeple 
tasarının böyle geç kalmasına sadece yanmak
la iktifa ediyorum. 

Arkadaşlar, eldeki tasarı ile 1945 yılında 
çıkarılmış olan kanun tasarısında mukayeseyi 
iyice yapabilmek için Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun başlıca üç konusu üzerinde durmak 
isterim : 

1. 4753 sayılı Kanun hangi maksat ve 
amaçları göstermiştir? 

2. 475;? sayılı Kanun, hangi prensipler 
üzerine kurulmuştur? 

:>. 475!] sf.y;!ı TCa:r.;u, istimlâk ve toprak 
tevziinde ne gibi kiriteriyumlar kabul etmiş
tir? 
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Eğer bu bakımlardan. 4753 sayılı Kanunun 

huzurunuzda, ana hatlarını ruhiyle canlandıra-
bilirsem elinizdeki tasarı hükümlerinin bu pren
siplere aykırılıklarını veya mutabakatlarımı da
ha iyi kavramış olursunuz. 

Arkadaşlar; 475-') sayılı Kanunun birinci 
maddesi amaçları, maksadı şöyle tesbit ediyor: 

1. Topraksız olan veya toprağı kendisine 
yetmiyerı çiftçilere, ailesiyle beraber geçimimi 
sağlıyaeak, iş kuvvetlerini kıymetlendirecek 
kuvvette yeterlikte toprak vermek. O halde bi
rinci amaç, bu memlekette çiftçilikle» iştigal ede
ceklerin toprak sahibi olmasını sağlamaktır. 

2. Bunların derhal müstahsil hale geçip 
memleket ekonomisinde istihsali geliştirmek ve 
kendi topraklarında müstahsil Türk ailesi, müs
tahsil Türk vatandaşı olarak serpilip gelişme
lerini sağlamak için sermaye ve teknik vasıta
larla bunları teçhiz etmektir. 

Üçüncü maksatta, yurt topraklarınım sürek
li olarak işlenmesidir. 475:î sayılı kanunun da
yandığı prensipler ise teknik, ekonomik ve sos
yal olarak ifade edilebilir. 

İBRAHİM ARYA S (Van) — "Fiiliyat böyle 
Olmamıştır. 

"BAŞKAN" — - Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. 

İBRAHİM ARVAS (Van) 
»reler bunun tadilini istemiş 

—- Bütün koıı-
ve aksini iddia 

etmiştir, siz hala memleketi güllük gülistanlık 
göst e riyo rsumuz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın Başka
nım, bari evvela İbrahim Arvas'a söz veriniz, 
ondan sonra ITatipoğlu konuşsun ! 

İBRAPIİM ARVAS (Van) — Benim onun 
kadar söz hakkım vardır, siz neye müdahale 
ediyorsunuz, size ne oluyor? Söz istiyorum 
Başkan.. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yiniz, sözünüzü kaydettim. Çıkar koinuşursu. 
muz. 

Siz devanı buyurun... 
RAŞİT HATÎPOĞLV (Devam'a) — O hal

de arkadaşlar, 1945 yılında çıkarılmış olan ka
nun, gerek mâna ve mahiyet ve gerekse hedef 
bakımından laalcttâyin kanunlardan, birisi, de
ğildir. Bu memlekette toprakla iştigal edenle
rin doğrudan doğruya iktisadi, teknik ve içti
mai. durumlarının ıslahını hedef olarak tutmak
tadır, 

Üçüncü olarak belirtmek istediğim mühim 
nokta: 475-3 sayı'ı Kanunun çiftçiyi, topraklan
dırmak için vatandaşların mülklerinden istim
lâk işini alelıtlak bir istimlâk olarak almanuş-
tıi'. Bütün istimlâkleri yine Türk çiftçisinin in
kişafını sağlıyaeak teknik ve ekonomik kriter-
yumlara bağlamış ve istimlâk şartlarını, ancak 
o suretle desteklemiştir. Yoksa yalnız toprağı 
yetm iyeni e re veya topraksız .olanlara toprak 
dağıtmak için büyük arazinin istimlâki, dâvası
nı hedeü tutmamıştır. Endirek olarak yine mem
leket ziraatinin ekonomik, teknik, ve sosyal kal
kınması için bâzı Ölçüler koymuştur. 

Bu kriteryumhırdan birincisi, arazinin işle
nip istenmemesidir. Yani istimlâk edilecek ara
zinin istimlâkinde aranılacak vasıflardan birisi, 
işlenip işlenmemesidir. İstimlâkte işlenmiyen 
topraklar ele almıyor. Haddizatında bu kriter
yum memleket topraklarının, yurt topraklarının 
sürekli olarak işlenmesi prensipini veyahut ama
cını gözeten bir kriteryumdur. Buna göre va
tandaşın toprağını lâalettayin istimlâk etmiyo
ruz. tşlenmiyen ve işleneni iyen toprakları istim
lâki esas alıyoruz. 

İkincisi; işletme ölçüsüdür. Doğrudan doğ
ruya arazi, sahibinin kendisi tarafından işleti
len. mülkleri 475o sayılı Kanun, korumuştur. 
Buna mukabil, ortakçılıkla, işletilen arazi istim
lâk konusuna girmiştir. Bu da tamamen eko
nomik, sosyal ve teknik mahiyetteki kritter-
yunılardan birisidir. 

Şimdi, elimizde bulunan tasarıyı, bu. zaviye
den, huzurunuzda ve mümkün olduğu kadar kı
sa, olarak mukayese edeceğim : 

1. Arazînin işlenmesi, meselesi; kanunda, 
arazi iktisadi bir şekilde değerlendirildiği tak
dirde işleniyor sayılır. İktisadilik kriteryumu 
İni son tadil tasarısiyle maddeden tamamiyîe 
kaldırılmıştır. İktisadilik kriteryumu, arazinin 
iktisadi bir şekilde değerlendirilmesini, her ara
zinin yaradığı kültür çeşidinde kııüamlıııasiyle 
mümkün görür. Bunların mahallî şartlara göre 
tesbit edilmesi lâzımdır. Toprak hangi mahsul 
için elverişli ise, neye yarıyorsa, ona hasredil-
diği takdirde verimli olur. Bunun haricinde 
kültürlere hasredilirse toprak işleniyor sayıla
maz. Bu nokta bu tasarıda mevcut değildir. Bi
naenaleyh arazinin böyle yaradığı kültürlere 

I hasredilmesi kaydı 4 ncü maddeden kaldırıldığı 
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için istimlâkler için işlenme ölçüsü sakallan
mış demektir. 

İkincisi; arazinin işlenmesi konusunda tasa
rıya yeni mazeret unsurları konmak suretiyle 
bu kriteryıımun işlemez hale getirilmesidir. 
Bunlar da dinlendirmenin ve otlatmanın mak
bul mazeret sayılmasiyle ifade edilir. Evvelki 
kanunun işlenmeme hususunda makbul mazeret 
olarak saydığı devamlı hastalık ve askerlik gi
bi şeylerdir. Burada vakıa bir de nadas unsuru 
vardır. Nadas toprağı sürmekle mümkün oldu
ğu için, buraya yanlışlıkla girmiş olduğunu tah
min ediyorum, bunun çıkarılmasında fayda var
dır. Çünki nadasın burada zikrine lüzum da 
yoktur. 

Tasarıda arazide dinlendirme ve aynı za
manda otlatma hususları mâkul mazeret sayıl
dıktan sonra, işlenip işlenmemesi prensipi üze
rinden, arkadaşlar, bu memlekette, arazi istim
lâk edip dağıtmak imkânları kalkacaktır. Çün
kü dinlendirme zamanı, yerlerine, toprak şart
larına göre değişir. Uzun zaman işlenmiyen boş 
arazi ıolarak bırakılan arazi işlenmiyor diye is
timlâk edilemez. Sahibi her zaman dinlendirme
ye terlettiğini iddia edebilir. 

Halbuki orası işletmiye "müsait, en güzel ve 
verimli, işe yarıyacak bir şekle gelebilecek ve 
memleket iktisadiyatına büyük bir yekûn kıy
met ilâve edecek arazi olabilir. 

4753 Sayılı Kanunun ortaya koyduğu, had
dizatında memleket ziraati lehinde olan istim
lâk kriteriyumu bu tadillerle tamamiyle işlemez 
hale getirilmektedir. 

ikincisi; arazinin işletilmesi prensipi; bu ta
sarının 9 ncu maddesi de işletme hükümlerini 
ihtiva ediyor. 

Buna göre beş bin dönüm doğrudan doğru
ya işletildiği takdirde kayıtsız, şartsız tasarruf 
edilebilecektir. Ve istimlâk konusu dışındadır. 
Binaenaleyh (beş bin dönüm hududu içerisinde 
bulunan yerlerin istimlâ'ki imkânı yoktur. Bu 
doğrudur ben de kabul ederim. Yalnız düzenli 
işletme kurmak şartiyle kanunda bu şart vardı, 
tasarıda kaldırılmıştır. Bu şart memleket zira-
atinin ilerlemesini gözeten bir şart idi. Bu ara
zi için Toprak Kanununun himayesi sağlanmış 
idi. Bundan memleket için hayırlı neticeler bek
lenmekte idi. 

Eğer bu prensip olmıyacak olursa beş bin 
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dönüm arazinin nasıl işletilirse işletilsin istim
lâkinin yapılması imkânı mevcut değildir. Bu
nun böyle oluşu ise ekonomik prensipin ortadan 
kalktığına delâlet eder. Asıl mühim «lan, yine 
Ibu tadil tasarısında 2000 dönümden aşağı olan 
arazinin sahibine dilediği şekilde işletmek (hak
kının verilmiş olmasıdır. 

2000 dönüm arazi !bu memlekette büyük bir 
istihsal mekânıdır. Bunun düzenli işletme pren
siplerinden azade bırakılarak ortakçılık yolu 
ile işletilmesine imkân verilmesi prensiplerde 
büyük bir eksikliktir. Bu itibarla ortakçılığın 
devamı bu tasarıda sağlanmış oluyor. O halde 
yapılan tadil orta işletmenin lehine de değildir. 

2000 dönümden aşağı olan arazide doğru
dan doğruya sahipleri tarafından değil ortakçı
lık suretiyle işletilmesi müsaadesiyle ortakçlık-
la işletilen arazinin istimlâki imkânı da ortadan 
kalkmış oluyor. 

4753 sayılı Kanun arazi istimlâkinde üçüncü 
kriteryum olarak büyüklük prensipini koymuş
tur. Bu da «beş bin dönümden yukarı olan arazi 
çiftçiye dağıtılmak üzere istimlâk edilir şeklin
de ifade edilir, halbuki bu tasarıda müşterek 
mülklerde her hisse ayrı ayrı hesap edilir» 
denmekle büyük arazinin kolayca parçalanma
sına imkân vermitşir. Ayrı hesap edilen hisse
ler üzerinde arazi sahibinin müstakil işletme 
kurması mecburiyeti de yoktur. Bu suretle beş 
bin dönümden yukarı istimlâk edilecek arazisi
nin bulunması imkânları ortadan kaldırılmış
tır. Bu işin içinde yetişmiş, tekniğine vâkıf bir 
adam sıf atiyle arzediyorum ki; bu tasarıyı ka
bul ederseniz büyük araziden dağıtılacak arazi 
elde etmek zor olur. Etmezseniz, üzerinde ica-
beden ehemmiyetle durursanız düzeltilmiş ola
rak Meclisten çıkar ve bunda fayda vardır. 

Çünkü arkadaşlar, 5 bin dönümden yukarı 
olan arazi aslen tek elde bulunmakla beraber 
tapuda şu veya bu suretle hisselere ayrılmış 
olacaktır. Zaten beş yıl evvel de bu kanun mü
zakere edilmeye başlandığı zaman, büyük arazi 
bu suretle parçalanmaya tâbi tutulmutşur. Bu, 
memleketimizde göz önünde cereyan eden bir 
hâdisedir, bu, bir realitedir. Binaenaleyh gele
cek zamanlarda her hisse ayrı bir mülk olarak 

ı telâkki edildiği takdirde artık, beş bin dönüm
den yukarı arazi bulup da onu çiftçiye dağıt
mak kabil olamıyacaktır. Bunlardan başka ta
dil tasarısında, büyük araziden Devlet tarafın-
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dan istimlâk edilecek kısımların ve mülk sahip
lerine bırakılacak kısımların tâyininde değiş
tirmeler yapılmıştır. Bu tadile göre mülk sahip
leri kendilerine kalacak araziyi dilediği gibi se
çer denmiştir ve hiçbir kayıt konmamıştır. Mülk 
sahibine iyi arazi bırakılsın. Bunun aleyhinde 
değilim. Ancak dilediği gibi seçer hükmü işi 
güçleştirir. Halbuki mevcut kanunda bunun 
için iki tane şart vardır: 

1. — Seçilecek yer tapulu olacak, 
2. —• Bütün kültür arazisi çeşitlerini ihtiva 

edecek. îşte bunlar kalkmıştır. Mülk sahibi di
lediği gibi istediği yeri seçecektir. Şimdi on bin 
dönümlük bir arazi tasavvur ediniz. Bu mülkün 
sahibi istediği gibi parça parça yerler seçecek
tir ve böylece Devletin istimlâk suretiyle halka 
arazi dağıtmasını engelliyecektir. Bu mâni da
ima çıkacaktır. Ve kanunun tatbikatı da için
den çıkmaz bir hal alacaktır. 

Hiç olmazsa bunu düzeltmek ve topluluk 
prensipini muhafaza etmek ve nihayet her çe
şit kültür arazisini ihtiva edecek şekilde mülk 
sahibine yer birakmak icabeder. 

Bu yeri Ziraat Vekâleti bellli eder etmez, 
şartında ısrar etmem. Doğru bulurum. Ama 
istimlâkin pürüzsüz yürüyebilmesi için, toprak 
dağıtmanın kolay olabilmesi için bu, şimdiki 
şeklin bizim işimize yaramıyacağma meseleyi 
bir taraflı tetkik etmek de doğru değildir - hat
tâ vatandaşları da rahatsız edeceğine hiç şüphe 
etmiyorum. Mülk sahipleri de bundan rahatsız 
olacaklardır. 

İstimlâk bedelleri meselesine gelince: Arka
daşlar bu hususta belki benim telâkkimi ve zih
niyetimi burada ve dışarda bulunan arkadaşlar 
iyice bilmezler ifade edeyim. Verilebilecek be
deli veriniz. Ben bu dâvada şuna inanmışım dır 
k i ; bu vatan üzerinde çiftçiliği sanat edinen ço
luk ve çocuğu ile toprakta çalışan ve almteri 
ile ekmeğini topraktan çıkarmak istiyenlerin 
toprak sahibi edilmesi millî dâvaların en ulvile
rinden birisidir. Benim derdim burada. Bunu 
sağlıyacak araziyi bulduğumuz takdirde eğer 
Büyük Millet Meclisi imkân bulursa bunu va
tandaşlardan çok yüksek fiyatlarla satın alacak 
parayı versin. Benim için asıl olan topraksız 
vatandaşların toprak sahibi olmalarını ve baba 
sanatlarına kendi müstakil mülkleri üzerinde 
kendi işletmelerinde yapacak durumu sağla
maktır. Bu cemiyetin selâmeti, bu memleketin 
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iktisadi gelişmesinin ilk şartı birçok kimselerin 
bu yurtta topraksız kalmamalarıdır. Topraksız
ların kendi işledikleri arazinin kendilerinin ola
bilmesini sağlamaktır. 

Arazi sahibi vatandaşın hakkının mevzuuba-
his olduğu bedel meselesine bir diyeceğim yok
tur. Büyük Millet Meclisi para bulursa bu top
rakların kıymetinin o - f> mislini versin. Paranın 
az veya çok verilmesi benim tarafımdan müda
faa edilecek değildir, asıl mühim olan topraksız 
kimseleri mutlaka bu yurt üzerinde toprak sa
hibi yapmaktır. Kğer takatimiz varsa, başka, iş
lerden para artırabiliyorsak, artırmalıyız da bu 
dâva. için, vatandaşın mülk. sahibi olması için 
;> - f> misli para verilmesine hiçbir itirazım yok
tur. Yalnız hatırıma şu geliyor. Hiç işlenmemiş 
toprakla, işlenmiş topraklar, semt itibariyle 
uzak veya yakın olan topraklar arasında hiçbir 
fark gözetilmemiş seyyanen muamele yapılmış
tır. Bu bakımdan, kanun tekniği bakımından, 
Kanunun âdil olması bakımından tasarının 
eksik, sakat olduğuna kaniim. Ama işin 
özü ve hedefi itibariyle itirazım yoktur. 
Tasavvur ediniz kocaman bir çiftliği istimlâk 
ediyorsunuz, sahibi işletmiyor, yanında bir baş
ka, arazi de istim kik. ediliyor toprağı işlenmiş ve-
y;>, kısmen imar edilmiş olabilir. Kakat her iki
si. için de aynı kıymet üzerinden bedel ödene
cektir. 'Vatandaşlar bunu. adaletsiz bulabilir
ler. Bu bakımdan kanunu üzerinde adalet tev
zii zaviyesinden, teknik işletme bakımından in
ceden inceye durulması ve çalışılması lâzımgel-
mektedir. Penim korkum, kamunun, ne koyduğu 
ölçüler itibariyle, ne de koyduğu prensipler iki
li iriyle Büyük Millet Meclisinin gözettiği hedef
lerini temin edemiyeceğidir. Buna karşılık ol
mak üzere 4753 sayılı Kanun prensiplerini de 
zedeliyecektir. Bu itibarin, arkadaşlarım beni 
mazur görsünler hiçbir maksatla söyliyemiyo-
rıııtı bu kanunda öyle maddeler vardır ki, yu
karda bir fıkra işi sımsıkı tuttuğu halde altın
daki fıkra bu simsıkı bağlanan şeyi çözüvermiş-
t'ir. Böyle fıkralar kanunun içinde mevcuttur, 
arzettini: Üç, sene üst üste ekim, dikim, sürüm, 
bakım görnıİych tarlaları istim 1 Tık hükmü ko
nuyor. '•*•-•> tını dinlendirme ve otlatma makbul 
mazeret kabul ediliyor. Halbuki topraklar ilâ-
nihnye dinlendirme ve otlatma mazereti ile is
timlâk edilmez. 

Bakınız prensipler nasıl zedelenmekte-
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dir. Vazgeçtim, benim düşündüğümü siz ka
bul etmeyiniz ama bir kanunun maddelerinin 
«conseqent» olması lâzımdır. Hiç olmazsa men
fisi kati ifade edilsin. 

Kezalik doğrudan doğruya işletilmiyeıı beş 
bin dönüme kadar olan arazi istimlâke tâbi tu
tulur, fakat 2 bin dönümden aşağısı dilendiği 
gibi işletilir. Bilâkis arkadaşlar, eğer gerekiyorsa 
büyük arazide ortakçılığa müsaade etmek, kü
çük arazide müsaade etmemek lâzımdır. Bunu 
ortakçılık taraftarlarının zihniyetiyle söylüyo
rum. Bu bakımdan da kanun «conseqent» de
ğildir. Böyle çıktığı takdirde kanunun madde
leri işlemez halde olacaktır. 

Bunun neticesi ne olacaktır? Bir taraftan 
Devlet Kanunu işletmeye çalışacak, öte taraf
tan vatandaş, kanunun bu vaziyeti karşısında 
türlü yollara gitmeye çalışacak veyahut işi mah
kemeye bırakacaktır. Bu suretle içinden çıkıl
maz vaziyetler meydana gelecektir. 

Bana ne derseniz, bunu söylemeye mecbu
rum; yarın bu kanun, bu tarzda işliyemez hale 
geldiği takdirde memlekette zarar görecek bi
zim milletimizdir. Onun için, kanunun, tadili 
maksatları bir tarafa bırakılacak olursa bile, 
sadece teknik bakımından dahi bu tasarı, kifa
yetsizdir. Onun olgun bulunmadığına kaniim. 

Şimdi, bu tasarı çıktığı takdirde bu memle
kette hususi mülkiyette olan topraklardan arazi 
istimlâk edip de vatandaşa dağıtmak imkânını 
bulamıyacağız. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki; 
toprak tevzii ve topraklandırma dâvası yalnız ve 
yalnız arazisine münhasır kalacaktır. Hazine ara
zilinin de büyük bir kısmı için de bu tasarıya 
eklenen maddeler gereğince mera olarak ayrıl
ması zarureti de ,göz önüne alınacak olursa, bu 
memlekette toprağı olmıyanlara toprak vermek 
dâvasının yalnız Hazine arazisi ile hallolunaca
ğına inanmamak lâzımdır. Bizim gezerken boş, 
metruk ardullalhi vâsıa dediğimiz topraklara el 
koyduğunuz zaman karşınıza ellerinde ferman
larla türlü mülkiyet belgeleri ile sahipleri çık
maktadır. Bu şekilde topraklandırma yoluna 
gidildiği zaman bu Hazine arazisinin miktarı 
da inecektir. Yalnız Hazine arazisinin hol bu
lunduğu yerlerdeki nüfusa arazi temini yoluna 
gidilecekse, o zaman biz topraklandırma işini 
bir 'çıkmaza götürmüş oluruz. Eğer toprak da
ğıtmada yalnız Hazine arazisi kullanılacaksa; 
hen sizlere emniyetle söyliyebilirim ki, toprak 

3 .1950 O : 1 
dâvası diye bir dâva ele alıp da hir Toprak 
Kanunu çıkarmaya lüzum yoktu. Vatandaşları 
'bu kadar rahatsız etmek için böyle îbir dâvayı 
ele alıp da kanun çıkarmak faydasız olur. Bu 
memlekette Hazine arazisi yetmiyeceği içindir 
ki, ve hususi mülklerden de arazi istimlâki za
rureti olduğu içindir ki, Toprak Kanunu çıka
rılmıştır. 

Bu bakımdan meseleyi tetkik ettiğimiz tak
dirde, tatbikattaki misaller de zaten vaziyeti 
apaçık gösteriyor, demin arkadaşlardan birisi 
söyledi ben de alâkadar olarak soruşturdum. 
Hazine arazisinin tevzi edildiği yerlerde, tev-
zie tâbi topraklar yalnız topraksız vatandaşla
ra verildiği takdirde bile 4753 sayılı Kanunun 
ilhkâmı mucibince toprak verileceklerin belki 
c/c 20 sine yetebilmektedir. Binaenaleyh, Hazi
ne arazisi hu derde yetmiyecek. Ama biz yalnız 
Hazine arazisini dağıtmakla iktifa ediyoruz, 
topraklandırmayı bundan ibaret addediyoruz, 
diyecek olursak, irade ve karar sizlerin elinde
dir. Yalnız bir taraftan tasarının maddelerinde 
istimlâk hükümleri bulunması ve diğer taraftan 
da bu hükümleri neticesiz bırakacak kriteri-
yumlar koyarak türlü mazeretlerle ve istisna 
ile hu hükümleri işlemez hale getirmek doğru 
değildir. 

Şimdi arkadaşlar; 'buna nazaran ben; 
1. 4753 sayılı Kanunla istihdaf edilen Çift

çiyi Topraklandırma gayesine erilemiyor, top
rak yetmiyor, bu tahakkuk etmiyor, 

2. Yurt topraklarının sürekli işlenmesi 
maksadı da tahakkuk etmiyor, 

3'. Bu memleketin ziraatinin, toprak refor
munun, bilvasıta tesiriyle teknik, ekonomik, 
sosyal kalkınma hedefleri de bu tasarı ile orta
dan kalkıyor. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Ben bütün sebep ve imkânsızlıkları Yüksek Hu
zurunuzda tebarüz ettirdim, bir defa daha Yük
sek Heyetinizden niyaz etmek isterim, hiçbir 
maksadım yoktur, yalnız ve yalnız m emi eket 
için iyi işler ve faydalı olabilecek ve halkımızı 
sevindirecek hir kanunun çıkması için bu tasa
rıyı geri alalım, süratle komisyonlardan geçire
lim. Ve gayemizi tahakkuk ettirecek bir 
kanunu Yüksek Kamutaya getirelim. Yok
sa bu suretle bu memleketin toprak der
dini halledemiyecek ve hu dert daha bire/ok 
zamanlar bu Meclisi işgal edecek mühim bir 
memleket derdi olarak kalacaktır, 
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BAŞKAN — Suphi Bedir Uluç. 
SUPHİ BEDİR ULUÇ (Hatay) — Arkadaş

lar, ben söz almıyacaktım, yalnız bir arkadaşı
mız Hatay'dan bahsettiği için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Hatay'da Amik Gölünün, Asi 
nehrinin taranması neticesi bıraktığı gayet mün-
bit bire yüz, yüze İli veren arazi evvelce orman 
fidanlığı olarak ayrılmıştır. Heyeti umumiyesi 
J80 000 dekar tutan ve 120 - 130 bin dekar ka
darı tam mânasiyle kabili istifade olan arazi, 
topraksız köylüye tevzi edilmek üzere Toprak 
Komisyonunca tesbit edilmiş ve kararında mu
amelesi biterek köylüye tevzi edilmektedir. 

Bundan başka Musa dağında Hazineye inti
kal etmiş dört köy ile Kırıkhan'ın ve diğer ka
zaların hudutları içinde bulunan Hazineye ait 
elli bin dekar kadar arazi de topraksız köylüye 
dağıtılmak üzere muamelesi hazırlanmakta bu
lunmuştur. 

Bunlar da nihayet Haziran ayında dağıtıla
caktır. Bundan dolayı sayın Günaltay Hüküme
tine teşekkür etmekle sözlerime son veriyorum. 

AHMET TA.II TAK İLİÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz mev
zu bir parti politikası telâkki edilemiyecek ka
dar mühim ve aynı zamanda siyasetin sınırları 
dışında ele alınması lâzımgelen ehemmiyetli bir 
memleket meselesidir. Onun için şahsi görüşle
rimi, hiçbir tereddüde meydan vermiyecek de
recede sarih olarak ifade etmek arzusiyle huzu
runuza çıktım 

Türkiye'yi gerek iktisadi mânada ele ala
lım, gerek içtimai mânada ele alalım, elbette 
halledilecek bir toprak meselesi vardır. 

Yakın tarihimize bir az göz attığımız zaman 
hicretlerin, dış harbleriıı meydana getirdiği bir
takım hâdiseler, ziraat usullerinde birtakım de
ğişiklikler, nihayet Orman Kanununun orman
larımızı muhafaza prensipiyle ormanlık mmta-
kada bulunan köylerimizin başka yerlerde is
kân edilmesi zaruretine karşı, müşterek kaygı
mız ve tarihî bir geliş içerisinde toprak mülki
yeti mevzuunda yer yer çiftçi köylerinin teessüs 
etmiş bulunması ve bizzat topraktan geçmen ve 
çiftçilikle geçinen vatandaşların kendilerine ve 
ailelerine tam bir geçim vasıtası elde edip etme
meleri gibi ana meseleler, diğer ziraatçi memle
ketlerde olduğu gibi, Türkiye'de de mevcuttur. 
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Bildiğimiz bir şey varsa, toprak reformu olarak, 
birçok memleketlerde bu meseleler halledilmiş
tir. Meselâ Yugoslavlar çok eski zamanlarda bil
hassa Türklerin Yugoslavya 'da terkettikleri 
araziyi esasa alarak birtakım prensipler vaz'et
mişler ve çiftçinin topraklandırılması meselesin 
ve istihsal dâvasını muhakkak ki bizden çok ev
vel halle muvaffak olmuşlardır. 

Biz bu mevzuda bugüne kadar niçin muvaf
fak olamadık? Arkadaşlar, elimize aldığımız 
mevzuun dört bir tarafını mütalâa etmeden işe 
giriştiğimiz için; daha açık bir tâbirle, koydu
ğumuz prensipleri inanmadan yürütmek gibi 
bir siyasi hataya düştüğümüz için, biz toprak 
dâvasında muvaffak olamadık, ifratlar, tefrit
ler ve arzettiğim gibi meseleyi bütün hututu 
ve şümuliyle ele almış olmak, bize hakikaten 
1945 senesinden beri çiftçiyi topraklandırma 
mevzuunda endişeli günler geçirtmiş ve hiçbir 
müspet adım attırmamıştır. Günün birinde ga
zetelerde okuyoruz; «Sıvrihisarda muhtaç çift
çiye toprak tevzi edildi.» 

Arkadaşlar, bu dâva, muayyen bir Hazine 
arazisinin şagillerine verilmesi dâvası değildir. 
Eğer Türkiye'de mesele Devlet arzisinin o ara
ziyi fiilen sürenlere veyahut hattâ işlenmiyen 
Hazine arazisinin çiftçilikle uğraşanlara tev
zii ile halledilecekse, mesele gayet basittir. Bir 
maddelik bir kanunla bu iş halledilebilir. 

Hattâ size bir de hâtıramdan bahsedeyim. 
Vaktiyle Maliye Bakanlığı böyle bir kanun çı
karmayı düşünmüş ve o kanunun maddeleri üz-e-
rinde de benim de mesaim geçmiştir. 

Yanıbaşında ikinci bir hareket görüyoruz. 
Hazine ecri misil takibine kalkıyor. Hazineye 
ait araziyi işletenleri takip ediyor ve Tahsili 
Emval Kanununa göre ecri misil tahakkuk etti
riyor ve tahsil etmeye kalkıyor. Bunun yanında 
ikinci bir mesele vardır ki ; arazinin mütema
diyen bölünmesidir. Bu da çiftçinin endişeli 
vaziyeti bakımından üzerinde durulacak bir 
meseledir. 

Bugün arkadaşlar, benim şahsan alâkadar 
olduğum bir köyde, bir ailenin âzami toprağı 
yirmi dönümü geçmiyecek dereceye gelmiştir. 

Dünyanın iktisadi gidişi bakımından toprak 
darlığı artmaktadır. 

Türkiye'de 16 milyon insanın mühim bir kıs
mını, satmalına kabiliyeti olmıyan ve köylerde 
oturan insanlar teşkil ettiğine göre, bu vatan-
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daşlar bugün müşkülât içerisinde çırpınmakta
dırlar. Buna muhtelif cephelerden baktığımız 
zaman, topyekûn olarak ortada bir toprak dâ
vası, bir toprak reformu meselesinin mevcut 
olduğunu görürüz. 

Şimdiye kadar konuşan arkadaşları dinle
dim, bu arkadaşlar söylentilerinde diyorlar ki, 
çiftçi satmalma gücüne malik olduğu zaman 
zaten toprağı satmahr ve göylece dâva halledi
lir. Arkadaşlar meseleyi bu kadar dar hudutta 
almak bir şey ifade etmez. Gerçi İkinci Dünya 
Harbinin, toprak mahsulleri, fiyatlarını anor
mal şekilde, muayyen sahalarda, yükseltmesi yü
zünden, bâzı çiftçiler toprak satınalmıya mu
vaffak olmuşlardır. Bir hakikat varsa; köyler
de oturan vatandaşların % 75 i, birçok mahru
miyetlere katlandığı halde en asgari geçim im
kânlarını elde etmekte güçlük çekmektedirler. 
Türkiye'de Devlet ölçüsünde bu mevzuun ele 
alınması lâzımdır. Bunun yanında muhafaza 
edilmesi lâzımgelen ana prensipler yok mu? El
bette vardır. Mülkiyet bâvası gibi mülk sahibi 
'olan insanın, hiç olmazsa kamulaştırılacak ara
zinin bedeli noktasından, adalet ölçülerini mu
hafaza etmek gibi prensipler mevzuubahistir. 
Fa'kat hiçbir zaman böyle bir tasarının mevcut 
•olması bizi ana dâvadan ayırmaz. Onun için ben 
şahsan Türkiye'de halledilecek bir toprak me
selesi olduğuna kaniim. Bunun da dört bir ta
raf iyle ele alınması lâzımigeldiğine inanıyorum. 

Arkadaşlar, kanunun getirdiği tadiller mey
dandadır; bedel meselesinin, eski kanunun der
piş ettiği gibi, uzun'senelere bırakılmış, faiz ci
heti ihmal edilmiş ve nihayet âdeta mülkü be
delsiz almak gibi bir vaziyet ihdas eder gibi gö
rünüyor. Halbuki adaletli ölçüler koymak lâ
zımdır. Memlekette geniş akisler husule getiren 
17 nci madde gilbi bir kara heladan memleketi 
kurtarmak lâzımdır. Fakat şu muhakkak ki; 
böyle meseleleri parça parça ıslah ederken, ana 
prensipleri nasıl halledeceğimiz noktasında, dâ
vanın nasıl halledileceği noktasında, hiçbir za
man bize temel noktalar verilmemiştir. Böylece 
'bu kanun, Türkiye'de toprak reformu meselesi
ni halledecek bir kanun değildir. Mesele böyle 
olunca, hiç endişe etmeden diyebiliriz k i ; ka
nun encümenlere ne zaman tevdi edilirse edil
sin, Meclisde bir seçim yenilenmesi havası ya
ratıldığı bir zaman, bu tasarı ileri sürülüp mü
zakere ve kabul edilmeye kalkılmasın, bu mev-
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zuu tecrübe tahtası haline getirmek gibi kötü 
bir mahiyet arzeder. 

Kanun çıkalı beş sene geçmiştir. Beş yılda 
tatbik etmeye muvaffak olamadık, niçin? Çün
kü ne prensiplerini tam koyahildik, ne de tat
bikatında çok imanlı bir şekilde hareket ede
bildik. Şimdi bu tasarı bize ne kazandıracak
tır? Yani bugünden, yarına ait halledilecek bir 
mesele vardır da, aman bu meseleyi bir an ev
vel halletmek suretiyle memleketi bu badireden, 
hu dertten kurtaralım mı diyeceğiz? Zaten Top
rak Kanununun fer'î hususları değil, ana pren
sipleri de tatbik edilmiyor. Memlekette toprak 
işiyle uğraşan kaç kişi bulunduğu ve kaç kişi
nin topraksız bulunduğu hususlarındaki nokta
ları Tarım Bakanından dinlediğimiz zaman, bu 
ifadelerimin ha'kikata uygun olduğunu siz de 
anlıyacaksmız. 

Tatfoikatta bizi müşkülât içinde bıraktıran 
ibir mesele yoktur; acele program ve tatbikata 
geçmek gibi bir mesele karşısında değiliz. Mec
lisin seçimi yenileme havasına girdiği bir za
manda yüz kişilik bir ekseriyetle böyle bir ana 
dâvanın halledilmesi, bence, Millî İrade prensi-
pine de, maslahata da uygun değildir. Hatırlar
sınız, Anayasanın bir maddesinin yerine getiril
mediğini, Bakanların mesuliyetine, tahsisatına 
ait kanunun çıkmadığını söylediğim zaman, 
Hükümet kürsüye çıktı, «Biz yeni bir seçim ari
fesinde bulunuyoruz, bütün bu meseleleri gele
cek Meclise bırakmayı uygun buluyoruz» dedi. 
Şimdi böyle basit bir meselede, kanunsuz ve 
lüzumsuz olarak memlekette yarattığımız bu 
seçimi yenileme havası içerisinde, Toprak Ka
nununu ele alıp da onun şurasına, burasına 
alelacele dokunmak, hele böyle yüz kişilik bir 
mecliste müzakere etmek, büyük bir hatadır. 

Şimdi mülkiyet meselesini ele alırsak, haki
katen mülkiyet hakkının, Anayasa 'mm bir pren-
sipi olarak korunmasına taraftarım. Malikin 
hakkını bedelle koruduktan sonra, gidilen bu 
ana yolda memleket için umumi bir refah var
sa, hattâ vatandaş ekseriyetinin geçimini ko
laylaştıracak ve demokrasinin temelini kuvvet
lendirecek bir fayda varsa, bu yolda yürümek, 
bir hatadır. Mal, canın yongasıdır. Elbette 
ecdadından kalan malının, üzerinde sürülerini-
otlattığı arazinin şu veya bu ölçü ile, istimlâki 
karşısında, o gibi vatandaşların lâkayıt kalaca
ğını düşünmek hatadır. Fakat Millî hayatımız, 
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• düşünüldüğü zaman, vatandaşlarımızın ekseri

yetinin hayatına müessir olacak tedbirler üze
rinde dururken, elbette mülkiyet prensipini 
Anayasamızın mülkiyet için bedel prensipini ka
bul etmesi hükmünü nazara alarak dâvayı yü
rütmek lâzımdır. Ben yer zikretmeden şunu 
arzedeyim : Biz toprak mevzuunda o kadar ih
malkâr, o kadar lâkayıt kalmışız ki, bugün Ev
kaf arazisi bir senelik icara verilmesi suretiyle 
faeder olmuştur. Milas'a gittiğiniz zaman Va
kıf arazisinin bataklık haline gelmiş olduğunu 
göreceksiniz. Bunun yanında o nevi çiftlik köy
leri vardır ki, vatandaşın icabında iki sap mısır 
dikmek suretiyle çoluğunu, çocuğumu geçindir
mesi de mümkün idi. 

Ormanlara yerleşmiş olan köylerin vaziyeti 
üzerinde, burada Hükümet başkanlarının, bu 
köylerin muhakkak surette nakledilmesinin lâ
zım olduğunu ve Millî emniyetin buna bağlı bu
lunduğunu ifade ettiklerini gördüm. 

Şu halde toprak dâvası meselesinin eğer biz 
içtimai ölçüsü ile, iktisadi ölçüsü ile ele alıyor
sak, bunun böyle yarım bir tadil ile çıkmasın
dan, hiçbir fayda hâsıl olmaz. Yalnız her han
gi bir mevzu ortaya konurken, 1945 ten beri 
siyaset konusu yapıldığı için lehte düşünenleri 
de, aleyhte düşünenleri de burada salim bir is
tikamette göremedim. 

Biz şimdi yine bu Kanunu korkarım ki, bir 
siyaset konusu yapacağız. Yani memlekette 
hâsıl olan; aman toprak kanun ile herkesin elin
den toprağı haksız olarak almıyor, gibi bir şey 
var da, bu haksızlığı gidermek için müsait bir 
hava yaratmak isteniyorsa arkadaşlar, toprak 
dâvası,, toprak reformu, bu nevi, siyasi endişe 
mevzuu olacak, bir iş değildir. 

Bir takrir hazırladım, vereceğim, müsaade 
ederseniz bu kanunun müzakeresi, sırası geldi
ği zaman taraftar olmadığımızın sebebini, bu 
husustaki düşüncemizi söyliyeceğimiz, bu seçim 
arifesinde, bir hava yaratılıp, 100 kişilik bir 
heyetle kanunlar çıkarıldığı bir zamana rasge-
tirilmesin, Toprak Kanununu tecrübe tahtası 
yapmıyalım. 

Belki bir tarafı memnun etmek için her han
gi bir pürüzü, tadil edilmesi lâzımgelen kısmı, 

ı tadil etmekle rahatlık duyabiliriz, fakat Toprak 
Kanunu mevzuunu tecrübe tahtası yapmakla, 
birçok masrafları yeniden ihtiyar etmekle, mu-
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hakkak bir endişe yaratmak bakımından bir 
hataya düşebiliriz. 

Şimdi ziraatçi bir arkadaşım söyledi; acaba 
Toprak Kanunu, toprak reformu çıktığı vakit, 
ihtiyar ettiğimiz masrafları köylülere versek, 
o para ile kendiliklerinden toprak satın almak 
usulleri ile teçhiz etsek daha iyi olmaz mı? 

Arkadaşlar; eğer Türkiye'de toprak refor
mu işini, bilhassa iki buçuk milyon ailenin ve 
netice itibariyle 20 milyonluk Türk varlığının 
bir meselesi olarak ele aldığımız zaman bu şekil
de ele almamalıyız. En liberal düşüncelerle ele 
alındığı vakit, memleket topraklarının en ve
rimli şekilde işletilmesi bir Devlet ve millet va
zifesidir. Onun için dâvayı dar ölçüde telâkki 
etmiyelim, kanun encümene gitsin ve eğer mu-
kadderse ve seçim kördöğüşü arasında Millî îra-
de tecelli ederse, gelecek olan Meclis bunu ele 
alsın, hattâ anket mevzuu yapılsın, mütahassıs-
ları ,ilgilileri, herkesi dinledikten sonra bu iş 
tam olarak ele alınsın. Mevzu, ciddiyetle ele 
alınmaya lâyıktır, takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş

lar, bendenizce, bu Mecliste mülkiyet aleyhinde 
bulunacak bir tek arkadaş tasavvur edemiyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi mülkiyeti mu
kaddes bilen bir Meclistir. Bu memlekette top
raksız çiftçiyi toprak sahibi yapmak bir Devle
tin, bir partinin vazifesidir ama, toprak sahip
lerinin aleyhine değil. 

Buna mukabil toprak sahiplerinin mülkiyet 
haklarını korumak Anayasaya göre Devletin ve 
Hükümetin vazifesidir, ama diğer vatandaş
ların ve vatanın bütünlüğü aleyhine değil. 

Sayın arkadaşlar; bendeniz bir çiftlik tanı
yorum. Reeldir ve hakikattir arzedeceğim. 
Çiftlik 1263 tarihinde bir Türk baba öldük
ten osnra çocuğuna kalıyor. Bin dönüm kadar 
bir toprak parçası.. Çocuk çok büyük olduğu için 

; vasileri çiftliği bir ermeni vatandaşa satıyorlar. 
Ermeni vatandaş çiftliği aldıktan bir müddet 
sonra bu yeri tstanbul da diğer bir vatandaşa 

! devrediyor. Kumarda kaybediyor, çiftliği başka 
• birine devrediyor. Bu hakikattir; tapudan bizzat 

yerinde tetkik ettim. Bu vatandaş çiftliği bü-
: yutuyor, büyütüyor 90 bin dekara kadar yüksel

tiyor. Gel zaman git zaman bu vatandaş da ve-
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fat ediyor. Bu muazzam çiftlik kendi kızma ka
lıyor. Kızı yabancı bir devletin tebaasıdır. Di
ğer bir yabancı devletin tebaası ile evleniyor. 
1926 da araziyi Tasfiye Kanunu çıktığı zaman 
larda işin tehlikeye düştüğünü anlayınca kanu
nun hükmü dâhiline girmiyen devletin tebaalı-
ğma kendisi de giriyor. Çiftlik ellerinde kalıyor. 

Şimdi, yaşamak lâzım. Nasıl yaşamak?. Çift 
sürerek, işleyerek, alın teri dökerek, vatan top
raklarından vatandaşların hepsini istifade etti
rerek değil. Sürü sahiplerine her sene muayyen 
zamanda dönümü ikişer liradan çiftliği kiraya 
veriyorlar. Bir kısmını da sata, sata 26 bin dö
nüm kalıyor. 

Çiftliğin bir tarafında traktörler işliyecek 
kadar muazzam düz ovası var, bir tarafı orman, 
bir tarafta ağıllar var. Bir tarafından da sular 
geçiyor Bu çiftliğin yanı başında bir de iki ta
ne Türk köyü var.Bu Türk köyleri ahalisi çift
liğin içine giremiyorlar. Hasretle, topraksızlı
ğın derin sıkıntısı içinde seyrederler. Diğer bir 
gün diğer bir yerden gelen vatandaşlar iskân 
ediliyor ve iskân aleyhine açılan dâvada o vatan
daşlar oradan mahkeme karariyle kaldırılıyor. . 

Ve nihayet işin bu safhaları mevzuubahs 
olunca kendileri çiftlikle meşgul olmadıkları için 
birkaç aşiret bularak birkaç yüz bin liraya bu 
çiftlik satılıyor. 

îşte size bir mülk mefhumu. 
Arkadaşlar, bir köy tanıyorum. Köy 85 hans-

lidir. Üzerinde bulunduğu araziyi 75 senedenbe-
ri işliyor. Herbirinin elinde 25 - 40 senelik bu 
köy halkının Emlâk Vergisi makbuzları vardır 
ve bir kısmı da yanmadadır. Bir aralık bir ta
raftan bu köyün arazisine «Kayıtlara göre bi
zimdir» diye sahip çıktı. Mahkeme karar veriyor 
ve köyün arazisinin 200 küsur sene evvel sa
hip olan vatandaş tarafından kendi vârislerine 
intikal etmiştir, kaydiyle 200 sene sonra 75 se
nelik köyün elindeki arazisine, mahkeme diyor-
k i : Mülk sizin değildir, bunlarındır, ve mahke
menin kararı makbuldür. Elbetteki mutadır. 
Şimdi ortada bir mevzu var. Köylü diyor ki, 
göçelim mi? Nereye göçürecek, nasıl yerleşti
recek ve bu köy orada 75 seneden beri bağ dik
miş, bahçe dikmiş. Mülk olarak diğer vatanda
şın hakkıdır, 200 seneden beri bu hakkı devam 
ediyor. Vatan topraklarım işliyen ve üzerinde 
oturan bu köyün yaşama hakkını da pekâlâ ka
bul edersiniz. Şu halde Hükümet bu iki zıt du-
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I rum karşısında! Bu müşkül durumu halletmek 

vazifesiyle karşı karşıyadır. 
îki misıal arzettim size. Bu yaz diğer bir kö

ye gittim, köylü toplandı efendi bizim derdimi
ze çare bul dediler. Nedir dedim. Toprağımız 
kalmadı. Bataklık yürüyor. Bataklığın kenarın
daki 4000 dönümlük arazi de köye doğru geli
yor bizim tarlaları hudut bakımından sıkıştırı
yor tarlalar da elden gidiyor, işte asıl buna bir 
Çare bulun. Şimdi bir taraftan mülkiyetin kut
siyeti, Anayasa gereğince kabul, fakat öbür ta
raftan mülkün, vatan ve cemiyetin menfaati ba-

I kımından işlenmesi meselesi vardır. 
Yine öbür taraftan bu kadar topraksız va

tandaş boş duruyor. Bu toprakların alınması 
ve boş duran enerjilerden istifade etmek mese
lesi vardır, öteki haksa, bu da haktır Bunla
rın ikisinin de hukukunu müdafaa eden Anaya
sadır. Anayasa vatandaşların yaşamak hakkını 
asla ne'zetmez. Anayasa, müsavi haklar dairesin
de bütün vatandaşlara her şeyin üstünde yaşa
mak hakkı verir. 

Mülkiyet mefhumunda bu memleketin uzun 
seneler süren tarihinde birtakım şeyler vardır. 

Etiler devrinde bir adam ineğiyle beraber 
suya batar da ölürse, diğer bir adam da bu ine
ği o sudan kurtarırsa, o inek kurtaranın olur
muş. Diğer taraftan bir adam bir kurdun ağ
zından koyunu alırsa; koyunun eti sahibinin, 
derisi de kendisinin olurmuş. Bu memleketin 
en eski sakinlerinden olan Etiler devrinden bu
güne kadar bu memlekette mülkiyet mefhumu 
çeşitli safhalar yaşamıştır. Selçukiler devrinde 
Türkiye'de mülkiyet meselesi islâm i hukuka da
yanmıştır. îlhâniler devrinde bunun aksine ola
rak Orta Asya ananelerine göre imiş. Osmanlı 
devrinde tamamen geniş istilâ ve fütuhat bakı
mından bütün toprak, mülk Devletin addedile
rek yürümüş. Osmanlı Devletinin tarihi de böy
ledir. Mülk Devletindir demiş, fakat şahıslara 

I vermiştir. Vermiş ama, Devlet mefhumunu 
kabul ettiği zaman iskân işlerini, zirai, iktisadi 
gelişmeleri, çeşitli işleri halletmek için bu hu 
kuki sistemi kendi bünyesinde senelerce tut
muştur. Cumhuriyet devrine gelince; Cumhu
riyet devrinde toprak tarihin bu uzun devir
lerinin karışıklığı içinde Osmanlı Devletinden 
teslim aldı. öyle bir teslim alış ki, vatan top
rakları arzettiğim esaslara, islâmi hukuk kai-

I delerine göre taksim edilmiş. Bu topraklar üze-
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rinde Medeni Kanunla mülkiyet hakkını yürü
tüyor. îslâmi hukuk .esaslarına göre taksim 
edilmiş olan bu topraklar üzerinde, çeşitli de
virlerin arızalarına rağmen geniş bir toprak 
sistemi tatbik etmek modern ziraati yaşatmak 
ve zirai kalkınmayı temin etmek çok müşkül
dür. Bu zaviyeden Türkiye'de bir toprak re
formu yapmaya katî surette ihtiyaç vardır. Bü
tün dünya milletleri toprak reformlarını yap
mıştır. Biz burada 500 veya bin çiftlik sahi
bi bakımından şöyle mi olsun, böyle mi olsun 
diyoruz. Beş yüz de olsa çiftlik sahiplerinin 
hukukunu ayaklar altına almak veya çiğnemek 
istiyen bir tek vatandaş yoktur. Bilhassa büyük 
ziraat makineleriyle ziraat yapmak istendiği 
zaman büyük çiftliklere ihtiyaç vardır. Bu ayrı 
bir mesele... Büyük çiftliklere ihtiyaç olunca 
bunların hiç işlenmiyenlerini veyahut sahipleri 
çiftlikle alâkadar olmayıp da şehirde oturup 
toprağı mühmel bırakmışlarsa bunları Devlet 
eliyle almak hukuku esasiyenin ta temelidir ar
kadaşlar. (Bravo seteleri). 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Toprak iş
lememiş adamsın, toprak hakkında nasıl konu 
şuyorsun ? 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Emin Bey, 
ben bir elimde kitap, bir elimde orak yetiştim. 
Toprağın kokusunun baharında, yazında kışın
da kanıma lime lime karıştığını bilirim, topra
ğın ne olduğunu çok iyi takdir edecek durum
dayım, fakat benim şahsi menfaatlerimin üs
tünde vatanın menfaati, milyonlarca millet fert
lerinin yaşama hak ve hukuku mevzuubahistir. 
Ben, onun için konuşuyorum. Benim düşüncem 
senin gibi yalnız çiftliğim değildir. 

Şimdi isterdim ki, Demokrat Parti Başka
nı da gelsin de toprak mevzuunda noktai na
zarı nedir bildirsin; diğer partilerin liderleri 
de gelsinler ve noktai nazarları nedir bildir
sinler.. Bir gün propaganda mevzuu olarak 
Toprak Kanunu ele almrr, öbür gün topraksız 
insanlar ele alınır. Böyle zıt noktai nazarlar 
üzerinde duracağımıza sarih olarak bu mesele
yi halletmemiz lâzımdır. 

Vatan topraklarının işlenmesi meselesi 
dedim arkadaşlar. Bu yaz kuraklık oldu. Kurak-
Kuraklık olan yerlerde yaptığım tetkikatta 
gördüm ki ; vatandaşların acıları yalnız kurak
lıktan değildir. Toprağın sürülmesi, toprakta 
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ilâç kullanıp kullanmaması meselesi, zamanında 
ekip ekmemek meselesi, kendisi şehirde dolaşıp 
ortakçıya vermesi ve ortakçının da benim top
rağım değilya nasıl olursa olsun demesi ve sa
ire vardır. Bütün bunlar bize gösteriyor ki ; biz 
bugünkü şerait içerisinde çiftçimizin durumunu 
göz önüne getirirsek görürüz ki, çiftçimiz top
rağını işliyemiyor. Nitekim bir Devlet çiftliğin-

' de buğday kabarmış her tarafı dolduruyor, onun 
yanındaki köylünün buğdayları kuraklıktan 
kuruyor. Bu, ne demektir? Bunlar üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Bendenizee bu arzettiğim noktalardan sonra 
bu kanunun bu anda çıkması acele gibi geliyor. 
üzerinde durmak lâzımdır, acele etmemeliyiz. 
bilmiyorum, Tarım Bakanlığı iki, üç sene evvel 
bu kanunun hazırlığına başlasaydı, enin<e boyu
na düşünerek geniş bir zamanda bu kanunu 
çıkarsaydı daha iyi olmaz mı idi? Böyle son 
günlerde en mühim, memlekette toprak refor-

' munu yapacak bir kanunun böyle alelacele çık
masına bendeniz de taraftar değilim. 

Kanunun tedvininde, açık söylemek lâzım, 
çiftlik sahiplerinin hukuku, 1945 tarihinden bu 
tarafa yapılan itirazların uyandırdığı hava hâ
kim olmuştur. Güzel. Çiftlik sahibinin hukuku
nu kabul etmek ve onu korumak lâzım. Başta da 
arzettiğim gibi, ya topraksız vatandaşları ne 
yapacaksınız ? Bunları kolayca çabuk tarafından 
toprağa kavuşturmak için ne gibi tedbirler al
mak lâzım? Devlet arazisi diyorlar. Soruyorum, 
Ziraat Bankasına Devlet arazisi bu memlekette 
kaç dekardır? Ve topraksız vatandaşların adedi 
ne kadardır? Devlet arazisi bu vatandaşlara 
yetecek durumda mıdır? Evvelâ bunları, ista-
tistike ait şeyleri tesbit etmek lâzım. 

İkincisi, bir yerde oturan vatandaşlar, 85 
haneli köyün halkı bir çiftlik sahibinin 10 000 
dönümü bulan arazinin yanında tarlasızlıktan kıv
ranıyorlar. Bu kanuna göre bu köyün yüzlerce hal
kına diyoruz ki, çiftlik sahibi tek başına dursun, 
size Muş'tan arazi veriyoruz, buyurun oraya. 
Bunu demek nasıl bir adalet meselesidir, 85 ha
neli bir köyü uzaklara götürmek nasıl düşünülür? 
Bunu ele almak lâzımdır, bunlar düşünülecek 
meselelerdendir arkadaşlar. 

Benim kanaatimce; bu meselede, Toprak Ka
nunu meselesinde nizalarm düğüm noktası; top
rakların değerlenmesi meselesinde toplanmakta
dır. Hakikaten toprak sahiplerinin, mülklerinin 
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değerlenmesinde Hükümet insiyatif i lâyiki ile ele 
almalıdır ve değerleme meslesi üzerinde titiz dav
ranmalıdır. 

Toprağı elinden alman vatandaş sızlanıyor, bu 
hakikat acıdır, hiçbir vatandaşın sızlanmasına 
gönlümüz razı olamaz. 

Bunun yanında arkadaşlarım; mera işleri 
vardır. Türkiye'de mera işleri hakikaten karma
karışık vaziyettedir. Benim dolaştığım yerlerde 
bu mera işi ©kadar şikâyeti mucip oluyor ki, hay
rettir. Mera işi, bu toprak meseleleri, mahkeme-
lerdeki dâvaların adeta yüzde nispeti, yarısında ı 
fazlasmi teşkil etmektedir. Bu iki mühim dâ 
vayı hallettiğimiz takdirde bu dâvaların çoğunu 
kendiliğinden ortadan kaldırmış olacağız, vatan
daşlar arasındaki nîzalar da ortadan kalkacaktır. 

Sizi fazla rahatsız etmek istemem. Bu iş, ma
dem ki bu kerteye gelmiştir. Bu tasarıyı kaldıra
lım, bundan evvelki tasarıyı da kaldıralım. 
Verdiğim izahat dairesinde 1945 den önceki 
kanunlarla şimdilik iktifa edelim. Ozaman; 
hiç olmazsa bu sızlanmalar ortadan kalkar. Yoksa 
milyonlarca köylüye size toprak veriyoruz diye 
avutma yoluna gitmiyelim. 

BAŞKAN — Sabit Sağıroğlu. 
SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhte 

rem arkadaşlar; bundan dört sene evvel ben bu 
kanunun üzerinde biraz fazla meşgul olmuştum. 
Lâkin kanun çıktı, dört senedir de tatbikat sa
hasında. Şimdi getirilen kanunun müzakerele 
rinde encümenlere gitmedim, hattâ kanunu da 
alıp okumadım. Çünkü hal ve ihtiyaca müsait 
olmıyan bir kanunun elbette birgün gelip tashih 
edileceğine kani idim. Şimdi işitiyoruz ki iyi bir 
kanun gelmiş. 

EMLN SOYSAL (Maraş) — Yanbş söylemiş
ler. 

SABİT SAĞIROĞLU (Devamla) — Eğer, 
muhterem, sevdiğim arkadaşım Hatipoğlu çıkıp 
söz söylemese idi ben de söylemiyecektim ve buna 
hiç lüzum görmîyecektim. Lâkin muhterem ar
kadaşımın bakanlığı zamanında iki kanun çıktı. 
Birisi Toprak Kanunu, diğeri Orman, Kanunu. 
Bu kanunların iyiliği, kötülüğü 4 senedir herkes 
tarafından görülmüş ve anlaşılmıştır. Bunun için 
fazla söz söylemeyi lüzumsuz görüyorum. 

Eski kanun konuşulurken muhterem arkada
şıma bir mebus demişti ki; siz vaktiyle bu kanaat 
hilâfına bir eser yazmıştınız, bir makale yazmıştı-
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nız. Cevaben dedi ki; ovakitki kanaatim öyle idi, 
şimdiki kanaatim böyledir. Her halde hatıramda 
yanılmıyorum. Zabıtlarda mevcuttur. Ben de 
ümit ediyorum ki, bu 4 senelik memlekette hâ
sıl olan vaziyete ve realiteye karşı muhterem ar
dasını tekrar bu kanaatini de değiştirmiş, eski ka
naatine avdet etmiş olsun. Lâkin gördüm ki, et
memiş, ısrar ediyor. Hakikata gelince; ozaman çı
kan bu iki kanun hem arazî sahiplerine gadret
miştir, hem topraklanacak halka gadretmiştir, 
hem de kendine gadretmiştir. Bu hakikati ken
disinin takdir etmesini ve kıymetli arkadaşımızın 
bu insafı göstermesini rica ediyoruKi. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar, bâzı sayın arkadaşlarımız 4763 sayılı 
Kanunun hükümlerini, değişmez bir anayasa 
mahiyetinde bize göstermeye çalıştılar. Bu ka
nun, anayasa gibi, esas prensipleri havi ve de
ğişmesi bâzı kuyut ve şuruta muhtaç bir kanun 
değildir. Diğer devlet kanunları gibi tashihe, 
tadile, tebdile, hattâ ilbaya müsait bir kanun
dur. Yeni tasarıda, bu kanuna muhalif, yani 
4753 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hüküm
lerin mevcut olması, yeni tasarı hükümlerinin 
yersiz, faydasız, mânâsız olduğunu ifade etmez. 
Benim görüşü'me göre bu yeni tasarı, 4753 nu
maralı kanun karşısında hakka doğru, adalete 
doğru atılmış bir adım teşkil eder. (Bravo ses
leri) Herkes bilir ki; Anyasa mucibince Türk 
vatandaşı emvali menkule ve gayrimenkuleye 
temellük ve tasarruf hakkını haizdir ve mülk 
masuniyetine hürmet etmek her vatandaşın bor
cudur. Bir memlekette mülk masuniyeti kalkar
sa bu memlekette anarşi husule gelir. Binaena
leyh mülk masuniyeti asıldır. İstimlâk, nihayet 
bir zaruret neticesi alâhilâfılkıyas te«viz edil
miş ve tecviz edilmesi zaruri bulunmuş bir şaz 
hükümdür. Ana hüküm değildir, istimlâk. 

Fakat- istimlâk yapılırken elbette mülk sa
hibinin hakkını tanımak icabeder. İstimlâk ya
pılırken mülk sahibinin hakkı, memlekette cari 
olan ana prensipler, ana kaideler ihlâl edilirse 
fbu, adaletten ziyade zulme doğru gitmektir. 

İhtiyaçtan bahsediliyor. Bunu ben güzelce 
anlıyamadım. Acaba yeni tasarmın ihtiva etti
ği hükümlerle, topraksız olan çiftçinin ihtiyaç
larını tatmin etmek imkânsız halde mi kalmış
tır? Bu ölçülmüş tahakkuk etmiş midir? Elimiz
de bulunan toprak, bugün daha altmış milyon 
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nüfusun iskânına, 60 milyon nüfusun terfihine 
müsait olacak derecede geniş bir arazidir. Biz 
nüfustan şikâyet ediyoruz, arazinin darlığından 
değil. Acaba bu kadar toprak üzerinde şu yeni 
tasarının koyduğu hükümler dairesinde toprağı 
olmıyan çiftçiyi tatmin etmenin imkânsızlığı te-
beyyün etmiştir de arkadaşlar bu endişe ile mi 
mütalâa beyan ediyorlar1? Eğer böyle bir tahki
kat varsa bu tahkikat neticesinde, sayın arka
daşlarımızın söylediği gibi, çiftçinin tatmini 
imkânsız kalmışsa bize de bildirsinler de ona 
göre düşünelim ve fikirlerimizi ona göre ayar 
edelim. 

İhtiyaç meselesine gelince; ihtiyaç, imkân 
nispetinde, memleketteki ana prensipler ihlâl 
edilmemek suretiyle tatmin edilmelidir. Eğer bu 
gaye de göz önünde tutulınıyarak, ihtiyaç mev-
zuubahis olursa, artık benim burada söyliyece-
ğim çok sözler vardır. Bu sözlerden bir tanesi; 
Devlet parasının ve bunun bir misli olarak 
memlekete girecek ecnebi parasının yekûnunun 
iki milyar olduğunu kabul edersek ve bunu 18 
milyona taksim edersek, adam başına ne düşer? 
Bu paranın yüz bini, beş yüz bini, milyonu, mil
yarları bir kasada toplamış olmasına göre, mil
letin ne kadar ferdi salma deve gibi parasız ge
ziyor, bunu anlamak zor mudur? 

Kasada birikmiş olan paralar karşısında, ba
his konusu meselede bir kimsenin, Devlet ka
nunları mucibince elde ettiği arazi neden mev-
zuubahis oluyor? (Bravo sesleri) 

Bir mülk sahibinin, birkaç apartımanmı ica
ra vermesine ve bir tacirin sermayesini istediği 
gibi ortaklama suretiyle işletmesine müsaade 
ediliyor da, bir arazi sahibinin icar, ortaklama 
suretiyle toprağını idare etmesine, tasarruf hak
kına neden itiraz ediliyor? Aradaki fark nedir 
Anayasanın 70 nci maddesi ortaklığa iştiraki 
Türk'lerin tabiî hakkı olarak tanımıştır. Şu eli
mizdeki tasarı komisyonların tetkik ve mütalâ
asından geçe geçe oldukça adalete yaklaşmıştır. 
Bu, 4753 numaralı Kanun hükümlerine aykırı 
hükümleri ihtiva ediyormuş, elbette o haksızlık 
tetkik edile edile adalete doğru gelmiştir. Sayın 
arkadaşlar, bir kimsenin bir gayrimenkulu icara 
vermesi veya ortaklama suretiyle işletmesi ve
yahut o gayrimenkıılde amele istihdam eylemek 
suretiyle çalışması, bu memlekete, Bu Devlete 
zararlı değil, kârlıdır. 
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EMİN SAZAK (Eskişehir) — Akıllı adam 

öyle der. 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Maksat ne

dir? Arazinin işletilmesi, istihsalin çoğaltılma-
sıdır. Güzel. Vatandaş tarlasını ortaklama ola
rak işletmiş, Toprak Kanununun, para ile, mas
raflarla istihdaf etmek istediği gayeye kendisi 
parasız varmış. Maksat, topraksız çiftçiyi tat
min etmek değil mi? Çiftlik sahibi, elindeki 5 
bin dönüm araziyi ortaklama suretiyle çiftçiler
le beraber işletmiş, 2500 dönümün hasılatını top
raksız vatandaşa bahşetmiş. Bahşetmiş demiye-
yim, temin etmiş. İşte bizim Toprak Kanunu ile, 
teşkilât yaparak,, hazineler sarf ederek varmak 
istediğimiz gaye bu değil mi idi? Bunu vatan
daş, kendi kendine yapmış. Neden beğenilmiyor 
acaba? Her şeyde, ticarette, topraktan maada 
diğer gayrimenkulleri icara vermek, ortakla 
işletmek, amele ve.saire tutmak caiz oluyor da, 
toprak olunca işlemekte bizzat âciz olan bir ko
ca karının elinden çiftliğini, sen sürüp işliye-
mediu diye, almak istiyoruz. Bu mâkul bir 
hareket teşkil etmez. Binaenaleyh, sözün kısa
sı, şu önümüzdeki tasarı hakikaten adalete uy
gun bir şekilde tanzim edilmiştir. Komisyon
lara alâkadar bakanlara ve bu işle muvazzaf 
olanı memurlara yaptıkları hizmet dolayısiyle 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim, tasarı yolun
dadır. (Bravo sesleri). 

KASIM ENER (Seyhan) — Sayın arkadaş
lar, tasarı dolayısiyle konuşan bir çok arkadaş
larımın fikirlerine itiraz edecek veya cevap 
verecek değilim. Benim için en mühim mesele, 
kıymetli eski ziraatçi ve eski Bakanımız Hatip-
oğlu'nun mütalâası üzerinde durmaktır. Ha-
tipoğlu arkadaşımızın fikirlerine cevap verir
ken aynı zamanda Ali Kemal Yiğitoğlu arka
sı mı da cevaplandıracağımı zannederini. 

Hatipoğlu arkadaşımız esaslı olarak üç nok
ta üzerinde durdular ve bu üç noktayı eski 
kanunla yeni kanunu mukayese etmek suretiy
le izah lûtfunda da bulundular. Dediler ki, eski 
kanundan esas maksat: 

1. Topraksız veya az topraklı çiftçiye top
rak vermek; 

2. Bunları derhal müstahsil hale getirmek 
suretiyle, bunlara müstakil birer Türk vatanda
şı olarak çalışma imkânını sağlamak; 

3. Yurt topraklarının sürekli olarak işle
tilmesini temin eylemektir. 

— 300 — 
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Ve devam buyurdular, dediler k i ; şimdi hu

zurunuza gelem tasarıyı tetkik edersek 1 - Bu 
tasarıda her hisse ayrı ayrı »ayılmak sure-^ 
tiyle topSÖsfosızlana toprak vermek imkânı yal
nız Devlet arazisine münhasır kalmaktadır. Bu
nunla bağlı olmak üzere dinlendirme ve otlak 
olarak kullanmayı mazeret sebepleri arasına 
«okkayı ve mal sahibinin istemediği yerde di
lediği araziyi seçmesi istimlâk imkânlarını or
tadan kaldırmaktadır. Kendi tâbirlerini hula
saten arzediyorum. 

2. Topraksız vatandaşları derhal teçhiz 
edip müstakülen idaresinin teminine imkân ver
mek cihetinin sağlanması hususlarmdıa maale
sef durmadılar. Bu, en mühim bir konudur. 
Bu konuya zannediyorum ki, yalnız arkadaşı
mız Kemal Cemal öncel esaslı olarak temas et
tiler, 

3. Yurt topraklarını sürekli işletme mese
lesinde 5 000 dönüme itiraz etmem, kabulüm-
dür. Ancak düzenli işletilmek şartiyle .olsaydı. 
Arazinin iktisadi işletmesini de tasarı tamamen 
kaldırmıştır, bir toprak neye yarıyorsa ona 
tahsisi lâzımdır dedikten sonra, 2 000 dönüm
den aşağı arazinin ortaklığa verilmesi bu arazi
nin iyi işletilmesine mâni olacaktır buyurdular. 
Bu arazinin istimlâkinde de toprağın durumuna 
göre bedeli verilmelidir dediler ve bütün bu 
uzun görüşmelerini hulâsa ederek 3 noktada 
bağladılar, ki, yine aynıdır; tekrar ediyorum: 

1. Tevzide Devlet arazisinden başkası veril-
miyecek, 

2. Yurt topraklarının sürekli olarak işletil
mesi sağlanamıyacak, 

3. Teknik, ekonomik alanda topraklardan 
f aydalamlamıy acak. 

Sayın arkadaşlarım, orta işletmede bedel 
üzerinde bir itirazda bulunmıyan Sayın Hatip-
oğlu'nun ileri sürdüğü bu üç nokta üzerinde 
ben de durmak istiyorum. 

I - Arkadaşımız teknik ve iktisadi çalışmayı 
esas tuttuğuna göre her hissenin ayrı ayrı sa
yılması, tamamen kendi arzu ve isteklerine uy
gundur. Çünkü işletmenin bir arada tefrik edil-
miyerek, bundan kastim; kardeşlerin birleşerek 
ikişer, üçer bin dönüm batapu mutasarrıf ol
dukları araziyi bir arada makine ve sair va
sıtalarla daha iyi bir şekilde işletmek kabil ola
cak ve bu çalışmada daha verimli, daha ikti-
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sadi, masraflar kısılmak suretiyle sahiplerine 
daha büyük menfaatler sağlıyacaktır. Bu bakım-
kımdan ilmî kudretine güvendiğimiz Sayın Ha-
tipoğlu arkadaşımız acaip bir tezada düşmek
tedirler. 

ŞEVKET RAŞÎT HATÎPOĞLU (Manisa) — 
Senin anlayışın öyle oluyor. 

KASIM ENER (Devamla) — Dinlendirme 
mevzuuna gelince: Bu fıkranın sonunda, bütün 
arazinin işletilip işletilmediğini Tarım Bakan
lığı belli edecek. Bunda zaruret ve lüzum yoksa 
Tarım Bakanlığı teşkilâtı ile bilgisi ile bunu 
işletilmiyor kabul edecektir. Mezkûr fıkra bu 
mahzuru önlemekle beraber yine Sayın Hatip-
oğlu arkadaşımızın ilmî kudretine hitap ediyo
rum. Dinlendirmenin de arazinin iyi olmasında 
mühim rolleri olduğunu da hatırdan çıkarmasın. 
Bilhassa muzir otların imhası bakımından ara
zinin bazan dört, beş sene dinlendirilmesinde za
ruret vardır. Bu dinlendirme ile arazinin, Rus
ya'da yapılan tecrübelere göre, iyi vasıf iktisap 
ettiği görülmüştür. Bu baknndan dinlendirme 
lâzımdır. Kitabını da gösterebilirim kendilerine. 
Ama bu misal üzerinde durulacak öyle mühim 
bir dâva değildir. Gayet basit bir mevzudur. 
Kendileri lütfederler, Meclis de müsaade eder
se, bu meseleyi huzurunuzda iki kelimenin hazf li 
ile halledebiliriz. Kendilerinin bunu bir ana dâ
va olarak telâkki etmelerini ve üzerinde durmala 
rını hayretle karşılıyorum. 

Otlakiye işi de bu suretle halledilebilir. Mal 
sahibinin dilediği gibi tâbirinde kendilerine hak 
veririm, bundan kasıt toplu bir yerde arazinin 
mal sahibine verilmesidir ki, adam bütün hay-
vanatiyle, makineleriyle daha iyi çalışmak fır
satını bulabilsin ve rantabl iş görebilsin. 

Dilediği yerde tabirinde de bir teklif yaparak 
bunu kaldırtabilirler, bu bir dâva.'olarak ele alı
nacak mevzu değildir. 

Düzenli dâvası en mühim bir dâvadır. Kemal 
Yiğitoğlu arkadaşımız da bunun üzerinde durdu
lar ve dediler ki, eğer bu esas olmazsa bütün orta 
işletmeler kurunu ulâ gibi kalacak. Zannediyo
rum ki, kendilerinin, Hatiboğlu'nun kanaatleri 
de budur. 

Ben şu yüksek kürsüden kıymetli arkadaşla
rıma cesaretle arzedebilirim ki, düzenli tâbirini 
koymak işi düzensizliğe götürecektir. Hükümet 
müdahalesinin her işte ne netice verdiğini ar
kadaşlarımız da bilirler. 
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Bir orta işletme ki, sahibi hakikaten esasen [ 

çiftçidir, çiftçilikte yetişegelmiştir, işini düzenli 
yapmayı en büyük emel ve gaye addeder. 

Bugün Ege'de ve Çukurova'da orta işletme
ler, Devlet Deneme ve Üretme çiftliklerinden 
geri değildir. Kaldıki düzenli işletme hakkında 
bir talimatnameleri var. İşletmeler düzenli ola
bilmek için bütün sermayenin dörtte birini evle
re, binalara, gayrimenkulüne yatırmayı şart ko
şuyor. 

Kabul edelim bir kimsenin 5000 dönüm ara
zisi vardır. Her dönümü 100 lira hesabedilirsj 
beş yüz bin lira eder, bu işletmenin binalarına 
yüz yirmi beş bin lira yatıracaktır. 

Hnagi bir babayiğit bugünkü kredi imkânla
rına göre bu parayı bulabilir. Bu parayı ölü bir 
vaziyete yatırmak acaba düzeni bozmak mı yok
sa düzeni yerine getirmek midir? 

Amerikalılar geldiği zaman kredi münasebe
tiyle Adana köylerini gezdiler. Çiftliklere gittik. 
Kendilerine mahsus sordum; kerpiç binalara 
no buyurursunuz, dedim. Bugünkü malî takati
nize göre kerpiçten ileri gidemezsiniz, yaldızlı 
beton, yağlı boya ahırlara sizin memleketiniz 
için lüzum yoktur, dediler. Hakikat da budur. 
Çiftçi eğer ahırlarını, gayrimenkullerini munta
zam bir vaziyette yaparsa, bugün şehirlerde ev
lerini bülbül yuvasına çevirmek istiyen insan
ların tahassürünü duyarsa bunu memnuniyetle 
karşılarız. Fakat bunu yapmaya memleketimi
zin durumu müsait değildir. Malî kudretleri bu
na mâni olmaktadır. Yoksa bir gayrimenkulu, 
bir ahırı şık bir vaziyete koymayı ideal kabul 
ederim. Ama bir memlekette iskontosu, susu 
busu ile faizi % 12 yi bulan ve vâdesi de bir se
neyi geçmiyen malî bir baskı altında bu işi yap 
demek, sen bu işte iflâs et demektir. 

Sonra buyurdular ki, her hangi bir toprak 
neye yarıyorsa onun ziraatini yapmak lâzımdır. 

Bunu hep biliyoruz arkadaşlar; şahsım itiba
riyle-değil, bütün Çukurova'daki ziraatçi arka
daşlarım, Ege'de görüşttüğüm arkadaşlar bu 
hususta hemfikirdirler. 

Ancak meselâ sizin toprağınızda zeytin ga
yet iyi yetişir, fakat zeytin için asıgari 10 sene 
sermaye bağlamak lâzımdır. Ziraat Bankası 10 
milyon liralık tahvil çıkardı ve % 3 ile lütfetti. 
Lâkin bir çiftçiye ancak beş bin lira vermekte
dir. Beş bin lira ile acaba 40-50 dönüm arazi | 
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zeytinlik yapılabilir mi? Bir çiftçi uzun seneler 
buraya parasını bağlıyabilir mi? 

Eğer Hatipoğlu bana kredi imkânlarını gös
terirse kendilerinin, bir çiftçi olarak, ellerine 
sarılmaktan başka bir vazifem kalmazdı. Bu 
imkânı lûtfetselerdi kendilerine teşekkürden 
başka bir diyeceğim kalmazdı. 

«Kamulaştırma işinde fiyat artmasına taraf
tarım, hattâ Büyük Meclis para bulabilirse da
ha ziyade artırsın. Fakat âdilâne bulmuyorum» 
buyurdular. 

Arkadaşlar eski kanunu tetkik ettim. Bir 
misli artırılmıştır. Bir misli de, dört misli de ay
nıdır ve adaletsizlik varsa onda da bunda da 
vardır. Adaletsizlik var idiyse kendilerinin fi
kirlerinin inzimam ettiği kanunda da vardır. 

ŞEVKET RAŞlT HATİPOĞLU' (Manisa) - . 
Anlayışın yanlış. Her toprak dört misli zamla 
alınacaktır dedim. 

KASIM ENER (Devamla) — Adaletsizlik 
varsa böyledir. Bu dahi mühim bir konu değil
dir. Çiftçinin lehindedir. İşlenmiş topraklar için 
eline çok para geçecektir. Bu mal sahibi lehine
dir. Fakat bir ana dâva olarak ele alınacak ve 
tasarının tekrar komisyona iadesini icabettire-
cek bir keyfiyet değildir. 

En son olarak arkadaşlar, mühim bir mesele 
üzerinde duracağım: Memlekette topraksız ve 
yeter toprağı olmıyan ıçiftçilere toprak vermek 
hakikaten en kutsi şiarımızdır. Hattâ gönül is
ter ki, evsizlere de ev verelim, gönül ister ki, 
diğer işlerde çalışan muhtaç vatandaşlara sos
yal yardım yapalım. Bu bizim için en mukaddes 
ve en ulvi bir gayedir. Fakat bir tarafta da 
memleket iktisadiyatı bakımından ve bu arka
daşlara örnek olabilecek, çocuğunu ziraat tah
sil ettirmek imkânına sahip yani malî kudrete 
malik olabilecek bir orta işletme adamının zirai 
sahada onun kalkınmasına en büyük yardımı 
olduğuna, kendileri de kanidirler. Çünkü ken
dilerini, ki, şahıslarına hürmet ederim, çok es
kiden tanırım; kanaatleri benim kanaatimin 
aynı idi. 

Bu tasarı hakikaten yürekler acısı ise, haki
katen bunu böyle telâkki edip huzurunuza çık-
tılarsa bu tasarı 1948 senesinden beri komisyon
larda konuşulduğu zaman bu söylediklerini ora
da da söylemesini beklerdim. İki sene süren bu 
görüşmelerde kendileri de tasarıyı adım adım 
takip etseler ve fikirlerinden komisyonlar da 
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istifade etselerdi olmaz mı idi? Halbuki bir de
fa dahi encümenlere uğramış değillerdir. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen-
dim, ben ziraatçi değilim; fakat yalnız burada 
konuşulurken yeni gelen tasarımın reddi veya 
geriye, verilmesini istiyen arkadaşlar oldu. Bi
zim dairei in'tiha'biyemiz, eski Ziraat Bakanlığı
nın getirmiş olduğu iki kanunjun ıstıraba ile 
müteellimdir. Birisi Toprak Kanunu, diğeri 
Orman Kanunu; her1» hangi bir köye uğraşanız 
veya her hangi bir ihsanı dinleseniz bu her iki 
kanundan dolayı T. ]$. M. Meclisine âdeta düş
mandır. Çünkü halk armandan bir dal kapana
mıyor, fundalıklarda ve toprakla mülâsık yer
leri o mahut kanun içMne almış ve orman sal
tanatı kurmuştur. Tabiî bu mevzu ziraat mev
zuu olduğu için, orman işini de bu işin içine ka
rıştırmak bizim için bir borç olsa gerektir. 

Sayın Gunaltay Hükümetinin bu ıstırapları 
duyarak her iki 'kanunu ele alıp memleketin 
ıstıraplarını dindirmek istemesi, hakikjaten şa
yanı teşekkürdür. Arkadaşlar, bizim d a ^ i i n t i - / : 
nahiyemizde çiftliklerin dekar itiba£iyld,vv$zî-J 

/etleri o kadar muazzam değildir. Fa%a& mü
kemmel ve muntazam çalışma sayesinde Çukur
ova bugün Mısır derecesine yaklaşmış vaziyet
tedir. Bu kadar verimli olan bir istihsal kayna
ğını yıkmak demek olan bir kanunu tadil etmek 
için getirilen bir tasarıyı zemin ve zamana uy
gun değildir, diye reddetmek mâkul olmasa ge
rektir. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Kaç 
tane çiftlik yıktı acaba? 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Çok. 
Sonra arkadaşlar, tabiîdir ki, Hükümet, her 

işin içyüzünü tam mânasiyle bilecek vaziyette 
değildir. Çünkü 25 seneden beri değişmiş olan 
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hükümetlerin memleketin ıstıraplarını teşkil 
eden noktaları bularak, bilerek tadil etmesine 
imkân hâsıl olmamıştır. Meselâ Türkiye'de em
vali metrukeden eşjhası mütegayyibeye ait olan 
arazilerden halk istifade edememiştir. Bunları, 
uydurma senetlerle ellerine geçiren insanlar 
olduğu gibi, yeniden nükûle talik suretiyle de 
hiç hakları olmadığı halde birçok insanların, 
eşhası mütegayyibeye ait büyük araziyi elde 
ettikleri kayden sabittir. Bu haksız mal ikti
sap edenlerin elinden Devlete ait bu malların 
alınarak topraksız çiftçiye dağıtılması halinde, 
bu kanuna dahi hacet kalmıyacaktır. Bu iş 
o kadar israf edilmiştir ki, zamanı geldiğinde 
bunu Türk Milleti öğrenecek ve gasıplarııı elû> 
den alacaktır. 

Sonra yapılan istimlâklere verilen para çok 
azdır. Bugün bizim Çukurova'da bir dekar 
arazi aşağı yukarı, birçok kıymetli yerler müs
tesna olmakla beraber, 500 liraya kadar çıkar. 

•'i Şimdi biz bu kanuna göre de değer" fiyat ver
miş, değiliz. Binaenaleyh, ecdadından tevarüs 

.^ettiği veya kendi kazanciyle elde etmiş olduğu 
arazisini işletmiyor diye elinden arazisini al-
r»ak tabiî çok haksızlıktır. Binaenaleyh, bu
günkü gelen teklif ve tasarı, kanaatime göre, 
adalete biraz yaklaşmıştır. Bunu kabul etmek, 
âtiyen tatbikat sahasında zuhur edecek olan 
aksaklıkları görülürse ıslah etmek tabiî müm
kün olabilir. Halk birçok yerlerde hakikaten 
arazi yüzünden rahatsızdır, muztardptir, onla
rın ıstırabına çaresaz olmak hepimizin vazifesi 
ve borcudur. Mâruzâtım bukadardır. 

BAŞKAN — Efendim, ayın 13 ncü Pazarte
si günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

DÜZELTİŞLEE 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı 209 sayılı basmayazmm 27 nci sahifesinde aşağıdaki dü-
zeltişler yapılacaktır. a . 

Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 17 yer almış bulunduğuna ve 
2 25-26 topraklarından beş bin dönüm 
2 27 ve bu da kanunun 
2 28 aykırı bulunduğundan bu kanuna 

yer almış ve 
arazide beş bin dönümü 
ve kanunun 
aykırı olduğundan bu tasarıya 
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Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair Kanun tasarısı ile Trabzoıv Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun* yayla ve meraların köylerin tüzelkişiliklerine tahsis i 

kılınması veya, kamulaştırılmaları hakkında, Kanun., teklifi ve Ta
rım ve İçişleri Komisyonları raporları ile Maliye Komisyonu mü
talâası ve Adalet ver« Bütçe Komisyonları raporları (1 -/31 S, 2^82) 3 

Çiftçiyi Töpraidanciirma haklardaki 47,53 sayılı Kanmran hâa maddelerranı değfejtirilraesiâe ve 
bu Kamma bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı t(l/315) 

. T- °-
Başbakanlık 9 . IV . 1948 

Muamelât Genci Müdürlüğü 
-Tetkik1-Müdürlüğü 

71-10İ6; 6-1195 ' " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkantıpnar 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi .ve. bu kanunu 
bâzı .hükümler eklenmesi hakkında Tarım Bakanlığınca.;hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 JVJ .1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunukaası kararlaştırüaa Kaııun* tasaınsmm< gerekçesiyle birlikte sunulmuj 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

GEREKÇE 

11 Haziran 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
uygulanmasına geçilebihnek için. 63 neü, maddesinde,sevk ettiğirJıükme nazaran Çiftçiyi .Toprak
landırma tüzüğünün yapılması» ve yürürlüğe gh'nıiş'<olması-..gerekmekte idi. 

Bakanlıklar arası kurulan bir komisyonda tüzük.tasarısı' hazırlanırken, kanunu uygulama em
rinde çalışacak komisyonların, bilhassa teknik elemanlariyle çeşitli uzman, memurlarının yetişti
rilmesine ve komisyonların; kurulmasını sağlıyaeak zaruri malzeme ve araçların teminine çalışıl
mış ve yine kanunun emrettiği protokollerle yönetmelikler vücuda, getirilmişti. 

20 . V . 1947 tarihinde Bakamlar-,Kurulu kararma, Aağlaamış olan (Çiftçiyi Topraklandırma 
tüzüğü) r nün bu tarihten sonra yürürlüğe girmesiyle»evvelâ 3 ve sonra da 9 komisyonla 6 ilimi-, 
zin 10 ilçesinde l>ilfiil uygulama işlerine başlanmış 31 . XII . 1948 tarihine kadar kanun hüküm
lerine göre 1427 çiftçi aüesine. 50199 dönüm Devlet-arazisi tdağıtılmış 2388 dönümü mazbut ve> 
mülhak vakıflara ait olmak.üzere 32299 dönüm-arazi, kamulaştırılmış, bulunmaktadır. 

Kamulaştırılan vakıf arazisi için 40585 lira ve şahsa ^arazisi için de (278 711) lira olarak 
(319*296) lira s kamulaştırma-değeri hesaplanmış, ka«nanun..45 üci .maddesi gereğince1 peşin ödenme
si gereken kısımların havaleleri mahallî mal dairelerine gönderilmiştir. 

10 ilçede topraklandırılan (1427) çiftçi ailesine (142 310) lirası yıllık işletme ve (358 650) lirası 



- 2 — . 
kuruluş ûntrma kredisi olmak; üzere (500 960) liralık açılan kredi Toprak komisyonlarımızm 
belirtişleri veçhile Ziraat Bankası eliyle mezkûr bankadaki özel fondan çiftçilere, tediye edilmiş 
bulunmaktadır. 

Toprak ile birlikte kredilerini alan çiftçilerimizin gayretli vje heyecanlı çalışmalariyle, yerilen 
topraklan işlemeye başladıkları ve müstahsil duruma geçmekte oldukları, her tarafta memnunlukla 
görülmektedir. Buna karşı, bulundukları yerlerde Devlete ait toprakların yetmeyişinden toprak-
landırılamamış olan çiftçilerimizin de topraksızlıktan dolayı duyduklarının izharı ve bu surette top-
raklandırılmalan istek ve şikâyetleri de bugünün imkânsızlıkları karşısında ayrıca üzüntüyü mu 
cip olmaktadır. 

Memleketimizde henüz arazi kadastrosuna başlanmamış olduğundan, toprak komisyonlarının 
kanunun uygulandığı bölgelerde arazi kadastrosundan faydalan malarına imkân bulunamamış ve 
bu yöndfn, önceden yapılmış olması gereken hukuki ve•-'teknik ; şleri, bu komisyonlar yapmak zo
runda kalmışlardır. ,....„ ^ 

Teşkilât ve vazife kananlarının verdiği yetkilere nazaran Toprak komisyonlarının yapmak zo
runda kaldıkları bu işlere şekil bakımından kadastro denilmedi^! için hiç değilse Devlete ait ara
zinin belirtilmesi işlerinde harcanan para ve emeklerin, tekerrür ettirilmemesi için Toprak komis
yonlarının teshiti veçhile tapuda tescili bu-değişiklik tasarısında; düşünülmüştür. 

Haziran 1947 tarihinden itibaren fiilen uygulanmasına başlardan Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununda,: meraya ait hükümlerin boşluğu, uygulamanın devam ettiği her bölgede (hissedilmiş oldu
ğundan değişiklik sırasında kanundaki bu noksanların da giderilmesi üzerinde ayrıca durulmuş
tur. 

ömrünü toprağa bağlamış ve bütün emeğini ona harcamakta bulunan köylümüzün ıbaşlıbaşına 
bir küçük işletmenin sahibi olarak müstahsil birer çiftçi olması gayesini güden- 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun sevkettiği hükümlerinin (bütürlüğü ile zirai kalkınma dâvamız 
bakımından küçük işletmenin yanıibasında ve 5000 dönüme kadar olan düzenli orta işletmeleri 
korumakta ve gelişmelerini sağlayıcı hükümleri de toplamış olnasına rağmen yazılışı ve başlıba 
şma incelenmesi ile orta işletme sahibi çiftçileri nıize 'güvensizlik 
hassa durularak vatandaşta beliren bu güvensizliği giderecek 
tır. 

Yine kanunun 6 aylık uygulanması sırasında yapılan kamulaştırmalarda da görüldüğü veçhile 
kamulaştırma bedellerinin takdirinde sabit bir kıstasa gidilmiş olması çok yerinde olmuştur. 

Bu kıştasın misilleri üzerinde, leh ve aleyhte müdafaa, edilen 
gftne kadar verdiği sonuçlarla karşılaştırılıp kıyaslanarak ilgili 
gerekli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 

Maddelerdeki değişiklikler 

Bu genel mülâhazalara dayanılarak hazırlanan değişiklik tasarısında; 
4753 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince toprak komisyonları/tasarruf belge ve daya

nakları ürerinde ve yerinde yapacakları incelemelerle özel Idşileıfe, Devlete ait araziyi belirtmek
tedir. 

Genel ıdüşüncelerde kısmen açıklandığı gibi memlekette arazi 
dan Toprak Kanununda yer alan ve komisyonlara vazife olarak 

V 
veren 17 uci madde üzerinde bil-

ekilde tertiplenmesine çalışılmış-

noktai nazarlar uygulamanın bu 
maddeler üzerinde bu yönden de 

olarak ifade edilmemiş olduğu halde kadastrodur. Fakat KADAS-TRO, toprak komisyonlarının yet 
kişi dışınHa görüldüğünden bu suretle belirtilmiş olan arazinin 
mektedir. Umumiyetle Devlete âit ve bilhassa hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazinin ko
misyonların beHrtişleri veçhile tapuda tescil görmemesi ve senet 
yaslanmak suretiyle tapu dairelerince yeniden tetkik ve tahkika 
gecikmesine müessir olacak durum argetnıektedir. 

Bu itibarla Toprak Komisyonlarının tasarruf belge ve dayaıiaklariyle ve bilirkişilerin de hu 

kadastrosu yapılmamış olduğun-
verileri bu işler, maddede açık 

tapuda tescili cihetine gidilme

ğiz tasarruf muameleleri ile ki
tabi tutulması dağıtım işlerinin 
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zuriyle arz üzerinde yaptıkları belirtmelerden hiç olmazsa Devlete ait olanların tescil edilmesiyle 
gerçekleşmesini sağlamak, dağıtım işlerine hız vermek bakımından faydalı olduğu kadar emek
ten, zamandan ve masraftan da tasarrufu temin edici olacaktır. Bu bakımdan maddeye (Devlete 
ait olanların bu belirtişe göre tapuca tescili) yapılır fıkrası ilâve edilmiştir. 

Yürürlükte bulunan kanunun 17 ııci maddesinin uygulanmasında; kanun hükümlerinin bir 
bütün olarak göz önünde tutulmasiyle yapılan kamulaştırmalarda toprak sahiplerinin itirazda bulun
madıkları ve tatmin edilmekte oldukları görülmüştür. 

Toprak sahiplerini tatmin eden bu yöndeki uygulamalar yine kanunun 6 neı maddesindeki, kü
çük arazi mülkü olarak kabul edilmiş olan 500 dönüme kadar arazi üzerinde 17 nci maddenin uygu
lanması yoluna gidilmemesi ve aynı zamanda ortakçı ve kiracı ile işletilmekte bulunan arazide ortakçı ve 
kiracıların ancak ihtiyacına yetecek kadarının kamulaştırılmış olmasiyle kendilerine 500 dönümün üs
tünde ve orta bir işletmeyi kuracak kadar arazinin bırakılmış olmasındandır. 

Bu itibarla yapılmakta olan bu değişiklik tasarısında Kanunun 17 nci maddesindeki (O bölgede 
39 ncu madde gereğince dağıtılmaya esas tutulan miktarın kendi seçtiği yerde üç katı sahibine bıra
kılmak) kaydı yerine, vatandaşa kendi elinde kal ıbilecek toprakların en aşağı haddini kesin olarak 
belirtmek ve bu suretle bir işletme emniyetini saÇ'lıyabilmek için 500 dönümden aşağı topraklar üze
rinde 17 nci maddesinin de uygulanmaması ve 500 dönümden büyük arazide 17 nci maddenin uygu
lanmasında toprak sahibinin yine kendi seçtiği yelden olmak üzere her halde 500 dönümü ayırıp ken
disinde alıkoyması ve üst tarafından ancak topraklandırılacak ortakçı, kiracı veya tarım işçilerinin 
ihtiyacı kadarının kamulaştırılması yoluna gidilmiştir. Bundan başka iklim, ekonomik şartlar ve o böl
genin nüfus kalabalığı, toprak sahibi elinde daha fazla arazi bırakılmasını gerektirecek faktörler 
halinde ise 500 dönümlük miktarın bin dönüme kadar çıkarılması için Tarım Bakanlığına yetki veril
mesinin de uygun olacağı düşünülmektedir. • 

Tatbikatta, toprak sahiplerinin kendilerinde kalacak miktarı seçmek hususunda lâkayıt kalmak
ta oldukları görülmüştür. Maddenin yukardaki esaslar dâhilinde ve toprak sahibi lehine düzen
lenmesinden sonra, toprak komisyonlarını zor durumda bırakan bu cihetin de, müddetle kayıtlan
dırılarak giderilmiş olması uygulama bakımından zaruri bulunmaktadır. 

Bu itibarla maddeye yapılacak tebliğden başlıyarak 15 gün içinde kendilerine kalacak kısım
ları seçmedikleri takdirde Tarım Bakanlığı 18 nci maddedeki esaslar dairesinde bu seçmeyi yapar, 
fıkrası ilâve edilmiştir. 

Yürürlükte bulunan 17 nci maddenin son fıkrasında, topraklandırılacak tarım isçilerinin ge
çici mevsim işçisi olup olmadıkları Tarım Bakanlığının takdirine brakılmış bulunmaktadır. Bu
nun da kanunda kesin olarak belirtilmiş olması, takdire bırakılmış olmasından daha faydalı ola
cağı düşünülerek maddenin değiştirilen yeni şekline aralıksız üç sene p çiftlik veya köyde ikamet 
etmiyeıı. tarım işçileri hakkında bu hüküm uygulanmaz kaydı eklenmiştir. 

20 nci maddenin birinci fıkrasında, kamulaştırılmasına karar verilen arazinin krokileriyle iş
leme ait tutanakları o ilin valisine gönderileceği ve valilikçe yayımlanarak ilgililere tebliğ edile
ceği belirtilmekle iktifa edimiş ve tescil hükmü açık kalmıştır. 

Kamulaştırılan arazi üzerinde yapılacak temliki, tasarruflardan üçüncü şahısların zarar gör
memelerini temin için kamulaştırma kararının bir örneğinin sicile şerh verilmek üzere Tapu İda
resine de tebliğ olunacağı yolunda maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

21 nci maddede, kamulaştırılacak arazi için ödenecek bedele 1944 Bütçe .yılı Arazi Vergisine 
matrah olan değer esas ittihaz edilmiştir. Bu değerler normal zamanlarda (1936 - 1937) yıllarında 
yapılan arazi yazımına göre konmuş bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşının memleketimiz ekonomi 
şartları üzerindeki tesiri ve bu sebeple arazi değerlerinde husule gelen yükselişe rağmen, maddenin 
b ve e bentlerindeki misillerin bâzı yerlerde değer pahanın dahi üstünde kıymetler verdiği misalle
riyle karşılaşılmıştır. Bununla beraber bu misillerin tatmin edici olmadığı kıymetler de görülmüş
tür. Nispetlerin hak ve nısfet ve kamulaştırma bedellerinin arazi rayicine yaklaştırılmadı amacı göz 
önüne alınarak 5 000 dönüme kadar yaılacak kamulaştırmalarda değerin hesaplanmasına esas Qİa-
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cak emsallerde değişiklik yapılması, zaruri görülmüş ve madde bu düşünceye göre tertiplenmiştir.. 
24 neü -maddenin karar verme mercilerini tanıdığı bir ayliık müddetin tatbikatta .gecikmelere 

sebep olduğa görüldüğünden bu müddet 15 güne indirilmiştir.) 
31 nei maddede şayian tasarruf edilen arazi .sahiplerinin bir veya birkaemdan kamulaştırma ya

pılması gerektiği takdirde yapılacak işlem hakkında bir bükün} yoktur. Tarım Bakanlığı kanunun 
kamulaştırmaya ilişkin hükümlerini bu hissedarlar hakkında uygulayabilmek için re'sen taksim da
vası açmak yetkisine de sahip bulunmadığından tatbikattaki gjiçiükleri gidermek düşüncesiyle bu 
gibi hallerde arazisi kamulaştırmaya tâbi olan hissedarların şnyf hisseleri üzerinden kanun ölçüleri
ne' göre şayian kamulaştırma yapılacağı ve Tarım Bakanlığıncajşuyuun izalesi için mahkemeye mü
racaat olunacağı hükmünün maddeye eklenmesinde zaruret görüIjmiştür. 

33'-neti madde; kamulaştırma işlerinin başladığı bölgelerde [kamulaştırmaya bağlı arazinin 11 
inci maddedeki üç aylık süresinden itibaren belirtilip sahiplerime bildirilmesi için beş yıllık bir 
müddet kabul edilmiş bulunmakta ve sonradan edinmelerle v^ arazinin işlenmemesi ve 16 ncı 

HmadeLenin son fıkrasında yazılı sebeplerin mevcudiyeti halinde! ise hiçbir müddete bağlı olmaksı
zın kamulaştırma yapılabileceği açıklanmaktadır. Kanunun 3 licü bölümünün ihtiva ettiği kamu
laştırma hükümleri arasmda da faydası görülmiyen bu maddenin kanundan çıkarılması yerinde 

'•- görüinaJıştür. | 
•38 nei madde ile arazi istiyenlerin beyanname verme mükellefiyeti baki kalmak üzere bâzı ah-

-valde bu mükellefiyetin yerine getirilmesi çiftçimiz için büyüjs külfete bağlı olması karşısında. 
dlgiKleri buna m ânız bırakmamak için lüzum görülen yerlerde! bu işin komisyon memurlar r tara
fından *ia ihtiyar kurulu önünde bir tutanakla ieshit edileceğine dair maddeye bir fıkra eklen-

: mistir. ' ! 
•Avam dağıtımma* esas olan 39 nen madde ile çeşitli tarım naiara alınmış olmakla beraber tatbi

katta hâsıl olabilecek tereddütleri gidermek için bu maddeye! arazisi yeter derecede olanlar da 
dâhil otoıak üzere bağ ve bahçe ...yapılmasında yerine göre faydja umulursa .Hazine topraklarından 
da1 başkaca bağ ve bahçe yeri verilebileceği kaydı eklenmek suretiyle madde daha şümullü bir 
hale konulmuştur. 

Kamulaştırma bedellerinin tediye? şeklini gösteren '45 nei maddenin birinci fıkrasının, arazi sa
hipleri lehine olarak daha geniş ölçüde bir esasahağlamak -amnjciyle değiştirilmesi uygtm görül
müştür. I 

Gerçekten, bu maksatla yıllık faiz nispeti % 4 ten % 5 e yükseltilmiş ve tatbikatta; -güçlükler 
doğuran,.arazisi kamulaştırılanın elinde kalan araziye göre kahmlaştırma .misillerinin tâyini ye
rine kamulaştırılan arazi miktarına nazaran misillerin almms|sı yoluna gidilmiştir. Bu suretle 
arazi sahiplerinin menfaatleri de daha ziyade korunmuştur. 

Kanunun sistemli ve programlı bir şekilde ve her yıl daha ztyadf artan bir1 hızla uygulaitmamı
nı. sağlıyabileeek unsurların başında Ziraat Bankasındaki özel f<ma yatırılacak miktarın en aşağı 
derecesinin bilinmesi gerekmekte isede; bütçe mülâhazaları bu rjıiktarm her yıl Hükümetçe belli 
edilmesinin uygun görülerek maddeye bu suretle bir fıkra .eklenmiştir. 

Kanıulaştırma bedellerinin yıllık tediye miktarının belli olabilmesi için maddeye beş milyonu 
geçmemek kaydı, konulmuştur. { 

51 nei maddenin bu hususta T. C. Ziraat Bankasına verilen| 
;.tülm-esini sağlamak'bakımından kuruluşuna lüzum gördüğü ser 
dair olan fıkraya, idari icap ve mülâhazalar altındii. (Tarım v0 Maliye Bakanlıkları muvafakati) 
kaydı ilâve edilmiştir. [• ' •"v"*'*-1"* " T * 

Yürürlükten kaldırılmış olan kanun ve hükümleri gösteren 64 ncü maddenin son fıkrasındaki, 
bu. kanuna aykırı sair hükümler arazi hakkında cari olmaz denilmekte olmasına rağmen 1505 sa-
yıh Kamınun yürürlükte olup olmadığı hakkında tatbikatta bâz|ı şüphe ve tereddütler belirmiş
tir. Bunlardan başka ilga edilen kanun ve maddelerle ayni. anbı m da oldukları halde 2613 sayılı 
KadastroKanununun 22 nei maddesinin G fikra.üiyle, 2644 sayıfı Tapu Kanununun 10 nuu mad
desi ve 14 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları da ayni şüphe |ve tereddüde yol açmakta oldu-

işlerin mezkûr bankaca yürü-
tıs. ve kadro! arı ekleyebileceği n e 
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ğsundan bunları kaldırarak tatbikatı karıştırmamak^ işin ** maddenin»*öo^ıa^<M»^J&kra * .ekiteıtmesi 
-zaruri, görülmüştür. 

Gene! olarak. topımğa,^işkinmevjma1^^ ve<^afikh#ı d&:*hervve-
sile ile kendisini . i şe t t i rmiş bulunan«*me*alaı>tAakkanda-4^53< sayılıiK^amma^e^ekl*^Mfeömierin 
konması bilhassa ^kamunu mygulama t sırasında- ka?şıiaşılan<* buramlar «[«layasiylec zaruri ̂ görülmek
tedir. 

Mevzuatımızda bugüne^kkadar nıeıalaıra,. ait rhüMmlerin yer almamış solması şahıslar taraşında 
olduğu kadar köyler ve hattâ kasabalar arasında da büyüteihtilâflara ve uzan* süre»; dâvalar» yol 
açmak suretiyle - huzurs^öuğun f âmili >• hokı»nıuştu?. 

• Bu«konuda »bakanağımıza«yönetilmişvfauhınan.f şikâyetlerde toprak . Kan»nfunu uyguladığımız 
•bölgeterde. aldığunız- soûuçlara ve bu hıısusta^ayrıeft. yapılan incelemelere t göre birinei^ek^madde 
tertip edilmiş bulunmaktadır. 

Bu, suretle köy,;,*kasaba, v& hattâ şeMr çiftfilerinin i .ihtiyaçlarına --cevap verebilecek mera 
miktarının, teknik: usuHerlei t«sbiti ve .mnirlaııdiffiüataaMHaömkün?olacaktır. 

Yürürlükte bulunan akasunda kaHüîlaştırana^beâeöe»inin. tâyininvesas olan ıkıstasın misilleri 
ile ödeme ve .faiz şekilleri? üzerinde topa?ak>; sahipleri iehmel düşüııütlenierin, ;&u değişiklik tasalısı
nın yürürlüğe girmesinden evvel yapılmış ve kesinleşmiş kamulaştırmalar hakkında uygulamma-

,«mın.hak ve *adalet~ anlamlarına uyg^luğHı Mtamından-yerinde <ve zaruri olacağı mütalâa vedile-
, rekv ek,.ikinci,madde düşünülmüş vê  tasarıyaafeonmsHştur. 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun yayla ve meralarııı köylerin tüzelkişiliklerine 
J tahsis kılınmaları veya kamulaştırılmaları hakkında Kanun teklifi (2/82) 

16 . XII . 1947 

.P>. M. M. rBnşkanhiına 

Mera ve yaylaların köylerin tüzel kişiliklerine tahsis edilmeleri ve kamulaştırılmaları hakkın^ 
daki gerekçem ile kanun töklifim ilişik-olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını dilerim. 
Trabzon Milletvekili 
M. Reşıf'Tarakçıoğlu 

GEREKÇE 

.4753? sayılı-ve .15. ; VI .İMa.tariMi jpftçiyi Topraklandırma KajsuBaıv.ıi?&p*laı^en(My^ayvan-
•. la^nnnr.ûtlaması•.için orta.^malı olarak* köylerin t^ekJfişölkle»kıeîrae?aytrçayırlık1.very$ylaı tahsis 

(edilmesi düşünülmemiştirJ >Tersine olarak sözü /geçea ka&uiHan 44) -meü maddesinde .çMtiıiyeodağıtı-
lacak arazi cinsleri arasında ...çayırlıklar vermeraiar^da^tsayıi^ştırivkivşu vhâl bâzı *köyle»de «köy 

^hayvanlarının öteden-beri otlatılmakta oldukları,«meFala*>m' şaiaslaca geçeceği-vebu•:* suretle ̂ ĥay
vanlar?,, otlak. Jtalmıya*îağı endişesini .uyandırmıştır. 

Cumhuriyet Hükümeti toptaksızJıalka, toprak» tevzii?«uretiyle- çiftinin' refiahınr emniyet. alfana 
.almak,, gibi çok yerinde .olan adilâne teşebbüse geçerken» ıbmnastBSütenazır »lâtak »«ftera şvevyaıdası 
elnnsyan ^köylere de orta malı olmak üzere vfyaylatve^ia^r&'tahsiş^-efemeyi.göze ahnış*olmasını 
işönül.isteııdi. ,Her masılsa^ bu?mühim cihet >düşüııiöia«»işrtâr. 

..Memleketimizde «yayla hayatı," köylülerimizin ıe#k»eeli yaz*mıavsinaini.trgeçirm^eri'.deotek•'•.otatıa-
yıp,tamamiyle ekon<)mik«*bir ihtiyacınicabıdır.-ÎZ-İE» köylüıyâyla ve.tneraya'çakmakla jrazıniîsığır 
ve koyunlarım bol bol;,beşliye€Bk.-ot-bulabüir, onlardan ;i yağ, *<peyair »yapjoaakfj ikasın ̂  hayrvantearının 
yiyecekleri .kucur otlari!' tfldarik» edebilmek imkânını ;e\&&-eder. f©analawnı, nkuatdarmı ^baş&îtür, 
yünlerinden, etlerinden fapâjianar.»fîir/köyü yayla*ve laesftdaa mahw»nfcetmekâsetb#feünsbu*seı,Tet* 
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lerden ve nimetlerden mahrum etmek demektir. 

öteden beri mahkemelerimizi sık sık uğraştıran ve hayli can 
galannın asıl sebeplen köylerimizin hepsinin orta malı olarak 
hip olamamâlarmdandır. Zira yaylalarımızın bir çoğu ya gerçek 
icara verildikleri mü&teeirlerin veyahut da her nasılsa ihtiyacın 
meralar geçirmiş olan köylerin ellerindedir., Bundan dolayı yayla 
man karışıklık çıkarmaya hazır bir sosyal konu olagelmiştir. 
Vilâyetini ele alalım. İstatistiklere göre: -

1946 yılı Trabzon Vilâyetinde 185 293 sığır, 188 243 koyun ve 
vilâyetin 54? 357 hektar ekilen arazisi olduğu halde 37 040 hektar 
ve yaylalara ve 93 000 hektar merası vardır. Ayrıca 8 915 hektar i| 
hektar ormanı olduğuna göre umumi 463 000 küsur hektar eden 
nin tümünün dörtte birinden fazlası yayla ve mera olduğu halde 400f 
bir hal almıştır. Sebebi ise açıktır: Çünkü mera ve yaylaların çoğuf 
elindedir. Bir hayli meralar da onlara muhtaç olmıyan köylerin 
hayvanlarını o meralara sokamazlar, beri tarafta ise hayvanı bol 
dururlar. 

Millî servetin artması suretiyle köylerimizin refaha kavuşması s< 
canlanıp gelişmesidir. Eğer köylerimize orta malı olarak adilâne bir 
edersek bu maksadı temin etmiş olacağımız gibi pe!: müzmin bir sosyal 
geçimsizliklerini de bertaraf etmiş olacağız. İlişik olan kanun teklifini 
sine hizmet etmiş olacaktır. 

kaybına sebep olan yayla kav-
iHtiyaçlarma uygun otlaklara sa 

(kişilerin veya evkaf tarafından 
çok üstünde ellerine yayla ve 

meseleleri adaletsiz, her za-
Meâeleyi izah etmek için Trabzon 

tabiî 
W 

TRABZON MİLLETVEKİLİ MUSTAFA RE
ŞİT TARAKÇIOĞLU 'NÜN TEKLİM 

Yayla, ve meraların köylerin tüzel MşüiMerine . 
tahsis kılınmaları veya kamulaştırılmalar^ hak

kında Kanun 
MADDİE İ. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak

landırma Kanununun 4 neü maddesinde sözü ge
çen çayır ve meralar çiftçiye dağıtılmayıp mera 
ve yaylası olmıyan köyler başta gelmek üzere 
köylerin tüzel kişiliklerine tahsis olunur veya 
bu maksatla kamulaştırılır. 

MADDE 2. — Devletin hüküm ve tasarru
fu veyahut özel mülkiyeti altında bulunan yay
la ve raeıtolarla sahibi bulunmıyan yayla ve 
meralar, yayla ve merası olmıyan veyahut ih
tiyacı karşılamıyaeak kadar dar olduğu mahal
lin en büyük mülkiye âmiri trafmdan anlaşılan 
köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınır. 

MADDE 3.—- Nüfuslarına ve hayvanlarının 
miktarlarına göre ellerinde ihtiyaçlarından faz
la yayla ve mera bulunduğu mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin yaptıracağı tetkikat île sabit. 
olan köylerin ihtiyaçlarına yeter miktarının 
hudutları tâyin ve tesbit edilerek fazla görülen 
Jusmıları yayla ve meraları hiç olmıyan veya-

MAÜDE 4. 
tüzel kişilikleri 

J67 995 keçi hayvanı vardır. Bu 
çayırlığı, 10 000 hektar otlak 
yaramıyan arazi ve 185 950 

arazinin 140 383 hektarı, yani araz i-
000 hayvanı beslemek pek zo? 
gerçek kişilerin veya evkafı n. 

elihdedir, bu köyler başka köylerin 
olftn köyler merasızlıktan sızlanıp 

edeplerinden biri de hayvancılığın 
şekilde mera ve yayla temin 

( hastalık halini almış olan yayla 
bu maksatlann meydana gelme • 

Trabzan Milletvekili 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

hut yeter olmadığı anlaşılan köylerin tüzel ki
şiliklerine tahsis kılınır. 

- Mülhak ve mazbut vakıflann 
namına ve Vakıflar Genel Mü

dürlüğü veyahıit mütevelliler tarafından tasar
ruf edilmekte olan bütün vakıf yaylalar ve me
ralar ile gerçekr kişilerin mera ve yaylaları ka
mulaştırılmak suretiyle köylerin tüzel kişilikle
rine mal edilirler. 

MADDE 5. |r- Kamulaştırma gereğini tak
dir etmek ve kamulaştırma kararını vermek 
Tarım Bakanlığına aittir. 

MADDE 6. 
kamulaştırılmış 

MADDE 8. 
lar Kurulu yürfltür. 

Kamulaştırma muameleleri ve 
olan mera ve yaylaların be

delleri 4758 sayÜı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunundaki hükümler ve esaslara göre yapılır. 

'MADDE 7. j — Bu kanun yayımlandığı ta
rihten yürürlüğb girer. ' 

Bu kanun hükümlerini Bakanr 
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Tarım Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Tarım Komisyonu 10 . V* . 1948 

Esas No. 1/315 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilfesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler 'eklenmesine dair Tarım 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
7 . IV . 1948 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan ve komisyonumuza gön
derilen Kanun tasarısı Maliye ve Tarım Bakan
ları ve uzmanları hazır bulundukları halde in
celendi. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun bütün emek ve varlığiyle toprağa bağ
lılığını gösteren çiftçi ve köylülerimizden top
rak sahibi olmıyanlarm da topraklandırılarak 
kenli başlarına küçük birer işletme kurabilme
leri gayesini taşımaktadır. 

Ancak kanunun bâzı maddelerinin arazi ve 
çiftlik sahipleri üzerinde bıraktığı güvensizliği 
ortadan kaldırmak ve tatbikattaki tecrübeler
den faydalanılmak suretiyle Hükümetçe ya
pılan gerekli değişiklikleri komisyonumuzda da 
yerinde görmüş ve aşağıdaki sebeplere daya
narak maddelerin bir kısmına fıkralar ilâve ve 
yine bâzı madde ve fıkralarını ortadan kaldır
mak suretiyle tasarıyı kabul etmiştir. 

4753 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin a ben
dindeki (Veya çiftçilik yapmak istiyenleri) iba
resi bunların her zaman toprak ve vasıta bu
labilecekleri ve asıl gayemizin çiftçilik yapan
ları topraklandırma olduğuna göre maddeden 
çıkarılmıştır. 

Çiftçi kütüklerini ortaya koyan 3 ncü madde 
birtakım formalitelerle Kanun tatbiki gecikti
rip güçleştireceğinden amelî bir faydası da gö
rülmediği için ve yetiştirdiği mahsule göre ara
ziyi taksim ve tarif eden 4 ncü maddenin de ka
tiyet ifade edecek bir durumda bulunmaması 
ve daha ziyale ilmî mahiyet taşıması ve tatbikat
ta da yeri olmaması bakımından kaldırılmıştır. 

7 nci maldenin ikinci fıkrasına (Dinlendir
me, nadas, işletme hayvanlarına otlaklık ve har
man yeri gibi) kelimelerin ilâvesi ziraat 

şartlarımıza göre lüzumlu görüldüğünden mak
bul özürler arasında sayılmıştır. 

11 nci maddede şuyululardan birine yapılan 
tebliğin diğerlerine yapılmış sayılması bu hisse
darların itiraz hakkını ortadan kaldıracağından 
hissedarlara teker teker tebligat yapılması mu
vafık 'görülmüş ve bu maddenin şuyulu olarak 
kelimesiyle başlıyan fıkrasının sonuna (hisse sa
hiplerinden orada bulunımyaniarla) ibaresi kon
muş, (örneği tüzükte gösterilen) ibaresi de bu
rada yapılacak değişikliğin tüzükte de aynı de-' 
ğişikliğin yapılmasını gerekli kılacağından kal
dırılmıştır. 

Aynı maddenin, sonuna da (yüz ölçüsü 1000 
dönümden aşağı toprak sahipleri bu maddede
ki mükellefiyete tâbi değildirler) fıkrasının ko
nulması ve bu miktardan aşağı kamulaştırma 
yapılamıyacağındaıı dolayı çok mühim bir ye
kûn tutan ve tevzii ile alâkası bulunmıyan ara
zi sahiplerini ve teşkilâtı külfet ve masraftan 
kurtarma düşüncesinin mahsulüdür. 14 ncü 
maddenin C fıkrasından sonra gelen parantez 
içindeki fıkrada Zirai Devlet kuruluşlarının 
dışında kalan diğer kuruluş, müessese ve der
neklerin özel, tüzel kişilerden farklı tutulma
sında bir sebep görülememesinden kamulaştır
ma dışında bırakılmamıştır. 

Bir de bu maddenin E bendinin 1 ve 2 nci 
fıkraları 1000 dönüme kadar bırakılan arazide 
mal sahibinin dilediği surette kullanma yetkisi 
tanınmış olduğundan kaldırılmıştır. 

Bağ ve bahçeler gibi zeytinlik palamutluk
lar ve okaliptüslük ve kavaklıklar da kanıulaş/-
tırma dışında bırakılmak için bu maddeye hü
küm konmuştur. 

16 nci ve 17 nci maddelerde kabul edilen 
yeni prensiplere göre dar ve .geniş bölge tefriki
ne mahal görülemediğinden 15 nei maddeden bu 
ibare kaldırılmıştır. 

16 nci madde : Bu haliyle arazi sahiplerini 
emniyetsizlik içerisinde bırakmakla beraber 
idare ile arazi sahipleri arasında birtakım ihti-
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lâflara da sebep olacağı mülahazasıyla-değişti
rilmiştir. 

Madde 17 : Bu kanunun yürürlüğe girmesin
den bugüne kadar en çok itiraza haklı haksi/ 
mülâhaza ve münakaşalara yol açan bu madde
nin, arazi ve çiftlik sahiplerinin toprağa bağlılı
ğını gevşetmiyecek, ve memlekette istihsalin v3-
rimini artıracak, - teknik, ziraatin genişlemesine 
imkân verecek, ve topraksızları da göz önünde 
bulunduracak bir şekilde değiştirilmesi zaruri 
görülmüştür. 

Diğer. taraftan işçiyiz ziraat i yapılamayacağı
na se en .kiıe,ük<Tarazide bile işçidm .vâreste-kalı-••-
namıyacağ^]^--göre -Byni>-.m-addede yalnız ortakçı
lık ve kiracılık yapanlar göz önünde tutulmuştu]'. 

Bü madde ile gerçek kişilerle özel hukuk. tü-, , 
zel kişilerine bıraMa<îak miktar 2 000 dönüm 
gösterilmişi ancak topraksız veya az topraklı or
takçı ve kiracıların yerleştikleri ve işletmekte 
bulundukları arazinin (1 000) dönümü sahibine 
bırakaâmafc suretiyle kahin kısmından bunların 
ihtiyaçlarına yetecek ;kadaı?ınm verilmesi kabul 
edilmiştir.».Burada. (2 000) dönümden aşağısının 
da kamuiaştemaya tâbi tutulması karşısında b 11 
gibilerin 1 000 dönüme kadar, arazisinin A5 nei 
madde JıükiMtüne' göre .peşin verilmesi adalete uy
gun görülmüştür. 

20 nei maddeye bilhassa şuyuulu arazide 
hissedarların •• haber alamaması mülâhazasiyle 
(MahaHî gazetelerde) ibaresi konulmuş; 21 nei 
maddede 1944 yılı Vergisine esas tutulan değer 
harbtan: evvelki tahrire dayandığı için bugünkü• 
durumu ;.gör« aşağı bulunduğundan buna göre 
5 000 dönüme kadar kamulaştırmalarda^ yukarı
daki; kiymetm^dörtr misli, 5 000 dönümden yü-
karırndom (3) misli esas tutulmak suretiyle mad
dede ideğişiMib yapılmıştır. 

34 neü madde : bâzı aile reislerinin karısının 
d a arazisi bulunacağı mülâhazasiyle madden i i 1 
(a) ibendin-i*'başına (Kendisinin veya ailesinin) 
ibaresi komrimuş ve arazinin de çiftçilik yapan
lara. dağıtılması gaye olduğundan bu maddenin 
(g) bendi kaldırılmıştır. 

Madde 36 da vesayet altındaki küçüklerin 
topraMandırilmasınm tatbikatta yeri olmıyacaşl'i 
mülâhazasiyle son fıkra kaldırılmıştır. 

i>prak Kanununun en faydalı 
bilinin tatbiki ciheti-

41 nei-vıaddeye aşağıdaki sebeplerden iki 
fıkra eklenmiştir. 

Topraksız çiftçilerin bulundukları yerde 
topraklandırılmadı imkânı bulunmadığı takdir
de başka yerlerde topraklandırılması prensibi 
kabul edilmekle beraber büyük Devlet arazisi
nin bulunduğu yerlerde çevresine başlıbaşına 
örnek olacak şekilde köy tesisi ve bu yerlere 
bilhassa Tarım ve Veteriner Okulu mezunları
nın yerleştirilmesi suretiyle rasyonel ziraat iş
letmeciliği bakımından büyük faydalar sağlana
caktır. 

Bu suretle T\ 
uygulama şekillerinden 
ne gidilmiş olacaktır. 

Madde 45 Toprak tahvillerinin diğer Hazi
ne tahvillerinden! farksın olduğuna göre bunla
rın her zaman kıymeti üzerinden paraya tahvi
linin'mümkün olacağı Maliye .Bakanımızın ko
ru isyonumuzdaki açıklaması memnuniyetle kar
şılanmış olmakla beraber-17. nei madde gere
ğince yapılacak [kamulaştırmalarda 1000 dönü
me kadar arazi bedelinin para ile ödenmesinin 
bu durumdaki &razi sahiplerinin hemen, ih
tiyaçlarını karşılama bakımından yerinde ola
cağı mülâhazasiyle maddeye ona göre fıkra 
eklenmiştir. 

56 .ncı maddejdej askerlik ve belgelendirilen 
uzun hastalık gibi sebeplerle arazisini işlettir
mek zorunda bulunanlar için yalnız kira konu
sunu kabul edip diğer tarzda işletmeyi menet
menin doğru olamıyacağı mülâhazasiyle bura
ya (dilediği şekilde) ibaresi konmuş ve fazla 
müdahaleye mahü bırakmamak için son fıkra 
kaldırılmıştır. 

Yürürlükte btıJıunan kanunun (62). nei mad
desi komisyonumuzca değiştirilen 15 nei mad
denin metni için0 alındığından kaldırılmıştır. 

Ek maddelere gelince: 
Hükümet tasarısında bir madde olarak.tek

lif edilen meralara ait hükmün bu kanunda yer 
alması komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Şııkdar ki Hükümetin tasarısında bir macU 
de halinde teklif edilen meralara ait bu hük
mün (2) maddeys bölünmek ve hususi şahıs
ların tasarrufunda bulunan meralar hakkında 
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da= bâzı kaynarı. taşımak iz*re «k^tor ve £k 
jjkiraBaââ&lerv halinde tasarıya feoarateıuşfeır. 

Havalelerine göre İçişleri Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

TaıamEo. i s k a n ı Söseâ 
l&mir Manisa 

M, Köken ¥.$&y 

Kâtip 

N. W>%tepe 
Çorum 

t. Kmemağha 
SUM 

2i/ W: mgm 

İzmir 
S.<Mlcüöğlu 

İmzada bulunamadı 
İftüatya Söfhm 

M. N. ^mk&^lü \K.Wner 

t M. İ3tı» 
im wwia bulunamadı 

içişleri Komisyontı Raporu 

T.B.M.M. 
tçi§l$ri Komisyonu 
Em No. 1/315,2/82 

Kww No, 22 

22 . III .1949 

Yüksek Başkauhğa \ 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin de kaldırılmasına ve bu kanu
na bâzı maddelerin eklenmesine dair Tarım Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
7 . IV .1948 tarihli karariyle Büyük Meclise su
nulan tasarı ile gerekçesi ve Tarım Komisyonu 
•metni ve raporu Tarım Bakanı ve temsilcileri 
huzuriyle İçişleri Komisyonunda incelendi. 

Yayla ve meraların köy tüzel kişiliklerine 
tahsisine dair Trabzon Milletvekili Mustafa Re
şit Tarakçıoğlu'nun kanun teklifi de bu tasarı 
ve tapulama kanunu tasarısı da göz önünde tu
tularak incelenmek kaydiyle Yüce Kamutayın 
«^ nei Birleşiminde 14 . I . 1949 tarihli karariy
le Komisyonumuza tevdi edildiği cihetle bu tek
lifin* de Hükümet tasarısının ek maddeleriyle 
birleştirilerek incelenmek üzere Tâli Komisyon 
teşkiline karar verildi. 

Bu suretle Tâli Komisyonca tasarı ve teklif 
raünderecatı birleştirilerek kaleme alınan ek 
maddeler metinleri de muaddel maddelerin gö
rüşülmesinden sonra umumi müzakereye alındı. 

O-erek: Hükümet tasarısında gerek Tarım Ko
misyonu raporunda tafsil edilen sebeplere göre 
bütün emeğini ve hayatını toprağa bağlamış 
Türk çiftçisini ve köylüsünün hiç topraksız 
olanları ile yeter toprağı bulunmıyanlarm ken
di yurtlarında Devlet özel idare, belediye, ve 
vakfa ait araziden veya ihtiyaç halinde beş bin 
dönümün üstünde büyük araziyi tasarruf eden 

özel ve tüzel kişilerin orta işletmenin fevkinde 
kalan kısım araziden veya sahipleri tarafından 
işletilmiyen belirli miktar üstündeki araziden 
kamulaştırılar-ak verilmek suretiyle her küçük 
çiftçinin müstakiUen kendi işletmesi başında 
zirai istihsalini geliştirmeye muktedir hale ge
tirilmesi esası istihdaf edilmekle beraber kamu
laştırma bedellerinin arazi sahiplerini binnispe 
daha tatmin edecek hadde iblâğı, arazilerini 
bizzat az çok düzenli ve zaman ile çok daha mü
tekâmil bir düzende işlemekte, ve işliyecek olan 
orta işletme erbabını, kendi topraklarına, tasar
rufta istikrara ve işletint4erini. tekemmüt yolu
na koymakta hakiki bir huzur ve şevkle itmina
na kavuşturmak; diğer taraftan kendi toprağı-
ni çeşitli sebepler tesiri altında bizzat işjfetemi-
yönlerin de hiç değilse belirli bir hadde ve me
selâ Komisyonumuzca Hükümetle, mutabık ka
lınarak tesbit ediln 1500 dekara kadar arazisini 
dilediği gibi tasararufte serbest kalarak bu hadde 
kadar ar-aziyi kamulaştırılma , endişesinden haı-
riç tutmak suretiyle küçük işletmelerin yanısıra 
özel teşebbüslerle onlara örnek, destek ve, yar
dımcı olabilecek, ve memleket zirai iktisadına 
önemli bir kuvvet teşkil edeiblecek orta işletme
lere de. hayat, huzur ve inkişaf imkânları sağla
mayı istihdaf eylediği anlaşılan yeni tasarı hü
kümlerinin. kanunlaştırılması ve Tarım Komis-
kojıu metninin müzakereye esas tutulması bir 
de çiftçiyi topraklandırma işleriyle iskân, işleri 
haddi zatinde biri diğerine yalan ilgisi,dolayı-
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siyle her iki teşkilâtın Tarım Bakanının nezaret 
ve mesuliyeti altında birleştirilmesi uygun ola
cağı düşüncesiyle bu hususta bir tasan hazırla
yıp getirmesinin Hükümetten temenni edilmesi 
oy birliğiyle kabul olunarak maddelere geçildi. 

Birinci madde : 4753 sayılı Kanun- bu tasarı 
ile değiştirilen-maddelerini göstermektedir, bun
lar 1, 7, 11, 14, 1.5,. 16, 20, 21, 34, 45 ve 56 nci 
maddelerdir. Tarım Komisyonu bu arada 17 
nci maddeyi de değiştirmiş ise de komisyonu
muz birbirinin tamamı ve mütemmimi olan 16 
ve 17 nci maddeyi birleştirmiş ve 17 nci mad-
deyi kaldırarak bu kaldırılan maddeleri gös
teren dördüncü madde hükümleri arasına almış
tır. 

Madde 1 : Tarım Komisyonu metni aynen 
kabul edildi, 

Madde 7 : İkinci fıkrasında geçyd ve elde 
olmıyan sebeplerle arazinin işlenmemesi halle
rinin askerlik, belgelendirilmiş utfun hastalık, 
ölüm gibi ciddî mazeretlere de dayanabileceği 
dikkate alınarak gereken kayıtlar ilâve edildi. 

Madde 11 : Kamulaştırma ilânlarının ma
hallerinde münasip vasıtalarla ilânın Hükümet
çe «Münasip ve mûtat» kaydının konması, 

Keza lik tevzie ve kamulaştırmaya tâbi. ara
zi katagorileri sırasında özel idareler, belediye
lere ait arazi strasma «Vakıflara,» ait olanla
rın da katılması uygun görüldü. 

Madde 13 : Hükümetin metni aynen kaimi 
edilmiştir. 

Madde. 14 : B fıkrasından «Belediyeler» kay
dı çıkarıldı. 

Madde 15 : Tarım Komisyonu metni aynen 
kabul edildi. 

Madde 16 : Toprak dağıtımına başlanan yer
lerde önce Devlete ait arazi ve sonra 14 ncü 
maddedeki sırasını', göre kamulaştınlacak ara
zi 39 ucu madde uyarınca ihtiyaca yetmediği 
takdirde özel hukuk tüzel kişilerine ait toprak
ların kamulaştırılmasına gidileceği ancak ma
halli hnkân ve şartlara göre gerekli tesis ve 
donatımı olduğu halde sahibi tarafından işleti
len orta arazi kamulaştırılamıyacağı 17 nci 
maddede sahibi tarafından işletilmiyen özel hu
kuk tiizel kişilerine ait arazinin iki bin dönüm
den aşağısı kamulaştırma dışında bırakılacağı 
gösterilmiş ise de sahibi eliyle «bizzat veya bil-
vekâle ve müdür, çiftçi başı gibi adamları ile 
kendi hesabına» işletilejı orta arazinin düzenli 

jnı şu veya bu derecedeki Tarım. olup olmadığ 
uzman veya memur elemanlarının takdirine-bağ
lı'- bırakmak doğru olamıyaeağı, hususiyle son 
alman krediler ve tedbirlerle orta ve küçük iş
letmeleri istisnasız olarak >en elverişli istihsal 
vasıtaları ile Hükümet ve Ziraat Bankasınca 
bugüne kadar misli görülmemiş derecede elve
rişli şekil ve şartlarla geniş ölçüde yardımlar 
edileceği, bu itibarla hakikatta hayat ve maişe
tini ve ailesiıin istikbalini çiftçiliğe bağlamış 
olan her müstahsilim kendi işletmesini günden 
güne muktedir olduğu kadar, muhitinin imkân
ları elverdiği kadar düzenlemeye koyulması 
kendisinin zaruri menfaati icabı olacağı düşü
nülerek sak.bi elinde işliyen orta işletmelere 
tereddütsüz tam bir huzur ve hakiki bir istikbal 

' ve inkişaf emniyeti sağlamak üzere «Düzenli1» 
kaydının kaldırılması, 16 ve 17 nci maddelerde
ki hükümleri i 16 nci maddede birleştirilerek 17 
nci maddenin kaldırılması, çeşitli sebeplerle 
işletümese d^îıi 1500 dönüme kadar olan arazi
nin sahiplerrıe diledikleri gibi «Yani hasılat 
icarı veya m ıktu bedeli icar ile kiraya veril
mesi, ortakla>sa veya mütehassıs müstahsil ile 
geçici şartlar altında Borçlar Kanununun ka
bul 'ettiği türlü akitler yolu ile,» serbestçe ta
sarruf ve intifa edilmek üzere kamulaştırma dışı 
kalması esasları oy birliğiyle kabul edilerek 
madde o yolda kaleme alındı. 

Madde 20 : Bâzı kelime ve terim farkları 
ile kabul edildi. 

Madde 21 : Tarım Komisyonunun metninde 
beş bin dönüme kadar yapılacak kamulaştırma
larda arazinii 1944 yılı vergisine matrah, olan 
kıymetin dör: misli ve 5000 dönümden yukarı 
kamulaştırmalarda üç misli kamulaştırma kar
şılığına esas ılacağı gösterilmiş ise de arazinin 
vergi kıymetlerinin tahrirdeki .esasa göre haddi za
tında küçük graziye toptan, büyük araziye yine 
toptan emsalinin o tarihteki hakiki alım satım be
deline göre k ymet konularak bu kıymet yekûn-

. lan dönüm vı metre'kareye bölünmek suretiyle 
birim kıymetleri tesbit edilmiş olduğuna göro 
1944 ten evvd takarrür etmiş tahrir usulü da
iresinde, küçük arazinin birim kıymeti üstün, bü
yük arazinin birim kıymeti zaten daha ucuz tes
bit edilmiş ol uçağı düşünülerek kamulaştırdaraK 
parsellerin bu bir dönümden az veya çok olma
sına bakılarak.ayırt edilmesi yeni bir adaletsiz
lik doğuracağı işbu tahrir ve vergi işleriyle te-
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vaggul etmiş arkadaşlar tarafından ileri sürül-
mesiyle misil 'tâyininde üniformiteye---gidilmesi 
daha muvafık görülmüş ve :mutlak nurette dört 
misil esası kabul edilmiştir, madde o veçhile ka
leme alınmıştır. 

Madde 24 : Hükümet tasarısının metni ayn^n 
kabul edildi. 

Madde 31. : Hükümetin 31 nci maddesi aynen 
kabul edildi. 

Madde 34 : Tarım Komisyonunun metni, bi
rinci bentte bir kelime «Dağıtılacak» kelimesinin 
ilavesiyle kabul edilmişti*. 

Madde 38 : Hükümet tasarısının metni aynen 
kabul edildi. 

Madde 30 : Hükümet tasarısının metni aynen 
kaimi, edildi. 

Madde 45 : Kamulaştırma bedellerinin «Top
rak tahvilleri» ile sureti tediyesini ve bu tahvil
lerin itfa şartlarını ihtiva eden bu metin uygu
lanma hususiyetleri ve imkânları bakımından 
şöyle mütaliîa edildi. ,. 

Devletin her hangi bir bütçe yılında muhtcliT 
hizmetler, yıllara sâri tâahhütler, Bayındırlık ve 
Ekonomi teşebbüsleri iğin' tedavüle koyduğu 
vâdeleri faiü nispetleri, emisyon fiyatları, itfa 
taksitleri birbirinden farklı bono ve tahviller 
mevcuttur. Menkûl .kıymetler piyasasında mu
ayyen şartlar altında bunların gördüğü rağbet 
nihayet serbest arz ve talep şartlarına kıyasla 
seviyeleşmektedir. 

Toprağı kamulaştırılan bir kimse nasıl olsa 
elinde geriye kalan toprağında daha verimli bir 
tarım işletmesi geliştirmek veya büsbütün top
rak işinden vazgeçerek yeni bir teşebbüse geç
mek niyetiyle elindeki tahvilleri paraya çevir
mek zorunda kalacaktır. 

Hazine tahvilleri yüzde altı ve yedi faizle 
tedavül ederken yüzde beş faizli toprak tahvil
lerini çok daha dun bedele kırdırmak mecburi
yetine düşeceklerdir. Diğer taraftan yirmi yıl
dan fazla süreceği anlaşılan bu kanunun uygu
lanma devresinde iskontp fiyatlarının daha 
ucuzlaması melhuz olan bir zamanda da yüzde 
beş faizli toprak tahvilleri bizzat Hazine ve 
hattâ kamulaştırma faaliyeti aleyhine bâzı şart
ların tecellisine sebep olabilecektir. 

Bu düşüncelerle işi dajha. basitleştirmeyi Ha
zine ile toprağı kamulaştırılan vatandaşlar ara
sında iskonto fiyatları, vâdeler, itfa taksitleri 

itibariyle «cari yihn» piyasasını eşit, âcÖ^ Şâf* 
mm to mikyas olarak almayı, bu itibarla ka
mulaştırma bedellerinin aynı yû. tedavülde bu
lunan ilerine tahvilleriyle ödenmesini daha ter
cihe şayan bulduk. Maddenin bu maksada gö
re tanü\mini oy birliği ve Hükümetin mutaba-
katiyle kararlaştırdık. 

Hükümet metnindeki 47 ve 51 nci maddeler 
aynen kabul edildi. , 

Tasarının Tarım Komisyonunca hazırlanan 
metne göre ikinci maddesi ve bu suretle 4758 
sayılı Kanunun 41 nci maddesine eklenen fıkra 
aynen kabul edildi. 

Tasarının üçüncü maddesi, Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa, yayla ve meralarla ilgili 
olarak eklenmesi gereken hükümler Kamutay'in 
14 . 1 . 1949 tarihli ve 32 nci Birleşim Sarart 
veçhile Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta* 
rakçıoğlu'nun ve Kars Milletvekili Akif Eyi-
doğan ve arkadaşlarının' teklifleri, Tapulama 
Kanunu hep beraber gözden geçirilerek bir esa
sa bağlanmak üzere bit Tali Komisyon > teşkil 
ettik. Tâli Komisyonun hazırladığı metin üze
rine müzakereye geçtik; 

Kars ve havalisinin istihlâsını takip eden 
devrede karşılaşılan ve o bölgenin özellikleri ile 
ilgili bulunan toprak ve yaylak ve kışlak duru
cunu-belirli özel hükümlerle halli istihdaf eden 
474 sayh Elviyei Selâse Kanununun bâzı mad
deleri sonradan 2502 sayılı Kanun ile millî hu
kuk sistemimizin karakterine daha uygun şe
kilde ıslah edilecek bu bölgenin^ toprak ve yay
la, tapulama şartları memleketin diğer bölgele
rine az çok temessül ettirilmiş ve bugün için 
bu temessülün artık hiçbir özellik bakiyesine yer 
brrakmıyacak surette tam. hale getirilmesi ge
rekmiş olduğuna göre J474 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin de kaldırılmasını ve yaylala
rın o havaliye mahsus böyle bir hüküm İle de 
özel kişiler eline geçmesinin^^lenmesini; zaru
ri gördüğümüzden bu teklifin ayrıca kanunlaş
ması uygun bulunmuş ve komisyonumuzda 
aldığı şekle göre raporu Yüksek Başkanlığa 
sunulmuştur. 

MeraT; çiftçinin herf gün koyun ve sıfırları
nın çoban ve sığırtmaçla sabah akşam otlatma
ya gönderip getirtebileceği, koy ye: kasaba sınırı 
içinde bulunan otlaklardır: ^ 

Tayla; hayvan yetiştirmekle melûf olan çift
çi ailelerinin, her çeşit [hayvanları ile ve butun 
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k^bdKhl ile biyHJfiteukı̂ ak ?köf̂ eı»ia«Un̂  saatler
ce îuzakâ»- toutanaat,.s«ve beMda me^sia», boşnınca 
iskâna a#le© ve aaewaii mmt ka$v,m ^©(laalıs-ftl-
lenytad&ljita-riataift göf «dilmek ıkıgasbargı ter* 
kedileâ, ışepleapdim 

TürMyejM^tepa^ 
eski Arazi Kanunnamesine ^öj^raKaaii.'mdvkiJİo 
va aramiteTO&truke -sistıemlsMeete $&&• y^lnvm gele
nekleriyle teessüs etmiş şekillere ?baglaı;@l*tî) v̂ aksl 
yaj?lııl«iîpbugü«ke' fka^ı vakfiye]ertndeİB patlara 
0m ida#© > öditaafekte, vafe^olmıpaja yayalarda! 
K a ^ n ^ »Mödeni^^kâJ^üiMİen bem hu ka i l i »» 
641 nci maddesi veçhile sahipsizi arazi &wmmmA& 
yılteraö: g*hmeği weqk£& köy^tkiı tüzeli Jjşigöifcleri-
ısm int!!kMid& ©laııa-k, şuneti intibaları özeli kan 
mm,VQ tikiik b^köi]̂ riiâil̂ .>tâiKİıi''OliijWflflâ ;>ff̂ >-, 
terileB*k4şu bü^rnkrin yÜBürfâğ ;̂ gkjaaesini bek-. 

Yucedan şuraşm4a< ve bötttoıiîda il ve ilee aşırı. 
faydalarH^akto ,©laift ^ayl«rıe (hac» böiged«' özellikı-
l^ne-Me:îgelfiBetatem#«adttn#8ı^iart;( ve tafsilât 
•yfeerinef -gmikm. bilgiler el«te edüfejedâkç^ buutları» 
geael kaiftekşe' bağîggffinaaa* yet ,yej: uygulannm-
larmda türlü huzursuzlukiVe intibaksızlık doğuan 
ması melhıjz olduğrat ,4üşü^i@ifek Mustafa Beşit 
TarftkgtGğlu^ka^aşınMziin teMi^km^âmil olduğa 
k<)nii$Laı?d4, Hüküımofcşer esaslı, anfcetle<Be dayanaEh 
mm^meJmi-sonunda daha . etrafkubir tasam Um 
galüaariBsifTİhtiyaeft TOu^afiıkiolaeağaı, ancafe wm& 
lacın- so» harb« yıllarınm zâT^^tferİ ite «tarlaya 
çevrilmesi yanandaki teca'^üaleri »0B,taîiete ve hay* 
van istihsalinin dayanağı olaıv meaayı. köylerin 
amcemaatin intif alarma? maksuR olarak: takstkan; 

ve fiilen her türlü müdahaleden korumak üze»c 
Tarım Bakanlığınca büyük ve küçük baş hayvan* 
larm iaşe nocrmlarmııı tâyinine ve buna göre 
meraların ihyasına ve sınırlarının tesbitine ve köy 
sınır defterlerine tapuca kaydına ait hükümlere 
ek birinci ve £k ikinci maddelerde yer verilmiş 
ve bunda Hükümetle mutabık kalınmıştır. 

Tasarının dördüncü maddesi Tarım Komis-
yonundakindeiı farklı olarak yukardaki izah
lara göre yürürlükten kaldırılan madde ve fık
raları göstermektedir. 

5 ve 6 ncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve

rilmek üzere tasarı ve teklifin birelştirilerek 
Yüksek Başkanlığa sunulması oy birliğiyle ka
rarlaştırıldığı •saygılarımızla arzoluırar. 
İçişleri Ko. Baş. Başkan V. Sözeü 

Çoruh Km» 
A. T üzün A. Eyidoğmı 

Tekirdağ 
G. Uybadîrîf 
Kâtip | 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Antalya 
R. Kaplan j 

• Çorum 
S. Karatjîake&ğİU' 

A. K. Ymrvn®â) 

H. Onaran \ 
Siambj 

Amasya 
16 ncı maddeye muhalifim 

A. Eyvmr 
Bolu Çanakkale 

, Yalçın N. Çvtakoğlu 
Giresun 

E. Di&dm* 
Kayseri 

F. Apaydın 
Niğde 

8. Süer 

GiresuH 
T. Ehmm 

Köny» 
$.. Ergmh 

Siird 
L> "Fotom-

Trabzo» 
H. Orhm 

re Komisyonu mütalâaası 

T;B, M. M. 

Em&Nû. 1/3U,; 
Kmm N>o< ffi 

Yüksek Başkanlığa 

22 '. XI . 1949 

Komisyonumuza tevdi buyurulan ve bir ör
neği ilişip olarak sunulan Çiftçiyi topraklan
dırma hakkındaki 47553 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair, Trabzon Millet
vekili - Mustafa Besit Tarakgıoğlu 'nuny yayla 

ve meraların kjöylerin tüzel kişiliklerine tahsis 
veya, kamulaştırılması hakkındaki kanun tekli
fi komisyonumuzca rneelendi 

İçişleri Kot^âsyonuaınn tadile ait hazırladığı 
tasar*. esas» tutu|arafe Toprak Genel Müdürünün, 
bu tasarıya- ve Toprak Kamunu çıktıktan bııgü-
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iıe kadar yapılan işler için rakama müstenit ve
rilen- izahatı dinlendi. 

Yediıici'maddenin bitine. fıkrasında arazi 
işlenmemden maksadın•ekim, dikim ve bakım
la iktfe&di bir şekilde. 6eğe*ienmesifKlwı bebse-
dildiği halde, Türkiye'de'hayvan yetiştirme zi
raat politikamızın -haçm-da gelmişken tasarıda 
bu cihetin nazarı dikkate alınması bir boşlvk 
yaratmış olduğundan hayvan yetiştirmenin de 
birinci fıkraya eklenmesi, yine işliyen madde
nin ikinci fıkrasında üstüste üç yıl sürüm, ekim 
vd bakım görmiyen arazinin işlenmiyor sayıla
rak dağıtımına eevaz verilmesi Medeni Kanun 
ile mülkiyeti• kabul edilen arazinin pek kısa bir 
müddet içerisinde Devlete intikali gibi temel
lük prensiplerine aykırı birçok mahzurlar do
ğuracağı neticesine varılmış. 

Bu hükmün yalnız bu kanunla tevzi edilmiş 
ve edilecek araziye inhisar ettirilmek suretiyle 
birinci fıkranın tadili. 

On birinci maddede ilân keyfiyetinin tatbi
katta meydana getireceği "zorluklar ve külfet 
üzerinde durulmuş, Van'da yapılacak bir ka
mulaştırmanın îzmir ve Îstanbul'da*ki'gar2fct*]er-
Jfc-'ilâmjmfte MT> i&yvla -'d%ünülıa^&*ek]!©< betaber 
fittrâtıma«ıwfi'ihtiy*4w«iH«da • ıtmefcp. ol a&a.ğj na-
234» -̂cbsktkatoı flrhrt#mfc ,kııaraaala!$'iî<mi!& işime1 vi-
KtyofetMki pestütole^ie' • v& Emmi kastet e > ile; il ka ı 
suretiyle iktifa olunması yerinde görtÜttBia»t«iri 
l>^ı^âaai kuşku yto%« bu ına-stöemn so^i ıkrasın-
d&kVtbİMj ö$rmm<Jıeıw-ftŞ)a«gno,lW!B toprak aahipleni* 
n«paâfe>İk^^w*^5rÜ2 -ötg!Ü«rfir * 15öQı <*• dö>wiim ola-
ral^'tt^i|kvk8.-taaı;a>ma^<if<öi4n.ba^ taraf ma alm-
m*J&»stt»etis%. ilâm-ve- mm 'W.ütoett«fiyetkııiıı bu-
esasa-göre tie*t^leniHıe«ir.t: 

On ' dütâöBaü- . m a d 4 t ^ » (C) £ık*a*m«k 
gsBfakt^fcişileîjkvö^cl ĥuİTOİBtifeüzBİ- kişilerine: ak 
îmiiiiâMii'beş^totad&ı^ miutlak 
ısflH«t*a$^te1»HBfeikaAi İnitaittMMpieYr tavaf rav 
dan kiraya verM^nijrenelc mmütaam surette. iş
len*». araziye de teşmili, .maıniazaıu bir halde 
istenen, çiftliklerin pa#çgiljanmam. gibi bir netice 
d^u,r,^cag4-a^Ufiılrûiş^bmmn 2 nci fıkrasında
ki ̂ Devlet çiftliklerine • loyapen Bakanlar Kuru-
lü-k»ra,riy]|e bu hükmün jçbşında bırakılması lıei' 
bakımdan faydalı olacakı .mütalâa edilmiştir. 

yimm'&irİBttb -madetetfe' tteamateştaaımaya. ta-
{dlftkkf edesV'f !&raxhaıır 194* ı jîriı; sv&r sigirne- -ma tra-h 

ola» kı$mıeti&'âaft mi«İJmrt e»fts-,ol?rrak^lt*ıalın-
,dığı,; vU&lbifeki. kaBM»l^H3M*€la: »IMÜ prensip. de
ğe*-pa>la&;0İUş|Kbâta.kaiH*^ ^uyfcietin-
den alman öl^ptün-efi«aUe$l« i£aksiyle? değe» 
paimyi k a / î i ^ a tâyin ,edildi^ijö*Jûıxt' obttafcta 
berabe* 1ÖS&- * 1938 yıllarında >y$$Hİaa. ; arazi 
tahrial«stWuâ* bundan sonra tahrif y«pıfenamış 
ancak alım satımdan doğan işlerde fiyat farkı 
olabilir bu itibarla 1944 yılı vergi' matrahı da 
tahrir kıymetlerine istinat etmektedir. O zaman
ki hububat fiyatlarına göre konulan kıymetler 
dahi ekseri mahallerde cüzi olduğu arsalar ha
riç bütün Türkiye toprakları üzariae bir. .milyar 
Türk - 'Kâğıt Lirasını ifade ed$n hasis .rakamı 
göz önüne alındığı ve hububat,fiyatları halem al
tı misil arttığı cihetle emsal . t&yminde adalete 
yaklaşabilmek için bu cihetlerin nazarı dikkate 
alınması bundan sonra yapılacak tahrirlerinde o 
gânkfc *e i'bugftnkfr ve*btuıstai sonraki ktym«tler 
üzerinde raierârı.atâotğı {tosuma aatrsyi auMbinfia 
leİB«ve«ley/htwte n*ödnbir«et>Me're*«»e|îimfli»M 
olmayacagM» f öar© bmkattvimıı neçrimiei «ona» 
iHtoüîni tbir- teıiaark- ıy3^tn:^wk«îVükBşt«rnı^« «sfe 
ola«aJt -mtıimhi: içds totr - ttçö" i > butenaa^ır^re -1944 
yık sevgi k^EK t̂oianfi®'*RisûU€rr.>B«eıâT*d*»d*: 
li: «n<mi«tif)«y8pt]ai4«sı tathikaffaB-..aıe5rc}ta»fgetto-
e*ği ffair̂ ık» • üBaafk̂ ssırlarr> r^l«^^D^beâı:ı«rc(^mı' ısa-
ramı göctümefeteâkı: •• 

34ncü maddenin F fıkrasının birinci bâB& 
ne -.TavHOr. ve Ve^rine». ©knjlfliîi. .ve -?arıttk-iBg(dcan-
lığuaca tamıııa'i^,Taj?ım,,kT3a?8İanın,bitir^al«ıte ye-
r ü ^ e k asamân1 few ı #kutada*ı. - jşı^aam • w qiUç&> 
likk i^gai^(iec«bi«]ffc-taii8İs,Aitc«tiyic tadaü 

47 mi mad«te$ekj,$?ılb]R ü^ tm#- kpwâi»inin bir 
yıla kadar olan fıkrasıaa».,w^-yıla.,kad»r vadeli 
olabileceği, şeklimde*, .değiştirilmesi 

İkinci maddede :>H.üküiûet tasarlımda ve Tarım 
Komisjîonu. teklifinde (Bu kan^aun, kamulaş
tırma bedellerine taallûk eden.hükümleri, bu,ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaş-
tırıltoîş arazr fredöftferi hattfcttrda&a- üyguisenır) 
f ıkraannevctrt o ld toğ^h^e- î#$feri: Koijlîfe^öötr-
Hi*w»ta^ $üsmmvm • h»r * nasila^^Ml*- fc^iln&diği 

•fett hüüs ı i»^ 'ekhwm«9^ 
Şort M**Müı^*"maK*d#v« bu kttomt& ^makÜM. 

sair hükümler kaldırılmıştır, fıkrasının «fefr'Ülâ*-
ve»-.^atfa^Mrtt»^ıerk^ıyi abay fyamjkljlıiıite mah-
ZUDU.'^Noîem^' ba^B«ta»(iem^'fft^^b^fe^Use^< 
İçişâterâ :KoMisj»»!a««*ıs|L 1, i3^.15,1*6, ıfiS^^-âlt; 
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38, 39, 45, 51 Ve SB iieı maddeleriyle 1, 2, 5 ve 6 
M'\ ek maddeleri aynen kabul olunmuştur. 

Adalet Komisyonuna verilmek üzere işbu 
mütalâa Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Başkam Bu kanun Sözcüsü 

Gümüşane . Kastamonu 

Katip 
Kastamonu 

Â. Tuközlü 
Malatya 

E. Doğan 

H. F. Ataç Â. Toközlü 

Çan kiri 
R. Dolunay 

Tekirdağ 
Söz hakkım 
mahf uzdu?. 

Z. E. Cemroğİu 

Balıkesir' 
II. Şeremetti 

Tokad 
C. Kovah 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Ems No. 1/315, 2/82 
Karar No. 29 

24.1. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki Tarım Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . IV . 
1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan Kanun- tasarısı ile yayla ve meraların 
köy tüzel kişiliklerine tahsisine dair Trabzon 
Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Ka
nun teklifi, Tarım Bakanı ve temsilcileri ve tek
lif sahibinin huzuru ile Komisyonumuzda ince
lendi. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygula
ma devresi içinde beliren ihtiyaçlara göre yeni
den gözden geçirilmesinde büyük fayda olduğu 
bedihidir. Bu kanunun güttüğü gayeler bakımın
dan maddelerde yapılan değişiklikler başlıca şu 
esasları ihtiva etmektedir: 

1. Yurt topraklarının işletilerek daha geniş 
ölçüde istihsale ve bu istihsali pazara getirmeye 
yarıyacağı bilinen orta işletmeyi canlandırmak. 

• Bunu temin için, 
A) tki bin dönüme kadar arazi, ne suretle 

işletilirse işletilsin sahiplerinde bırakılmak; 
B) İki binden beş bin dönüme kadar arazı 

ancak sahibi tarafından işletildiği takdirde kamu
laştırma dışında tutulmak; esasları kabul edil
miştir. 

2. Kamulaştırılmış veya kamulaştırılacak 
toprakların sahiplerine ödenmiş veya ödenecek 
karşılıkları bu miktar yükseltmek suretiyle 
yapılan değişiklikle kamulaştırma esaslarına 

mevzuunu arz ettiği hususiyet nispetinde uyul
mak istenilmişljir. 

3. Toprak (konusunda önemli bir yeri olan 
mera ve yaylaklarının tanzimi - hedefine doğ
ru - önemli bir | adım atılmıştır. 

Madde 1. 
Birinci madcjle : Çiftçiyi Topraklandırma Ka

nununun başlıeş, üç gayesini belirten bu madde, 
bu gayelerin gerçekleştirilebilmesi için sevk edi
len diğer maddjelerin mesnedi olarak mütalâa 
edilmiştir.' | 

Maddenin -(ıjt). bendi, çiftçiyi -araziye sahip 
kılmak gayesini tesbit ederken, bu kanuna gö
re kimlere toprİk verileceğini belirtmek istemiş
tir. Bu arada kendisine toprak verilecek olanlar 
arasında «çiftçilik yapmak istiyenler» de yazıl
mış bulunmaktadır. Tarım ve içişleri Komis
yonları 34 ncü jmaddenin «g» bendinde yazılı 
olanları, toprak alabilecek kimseler arasından 
çıkardıkları içip, buna mütenazır olarak bu 
maddenin «a» bjendinden «çiftçilik yapmak isti
yenler» ibaresini de kaldırmışlardır. 

Komisyonumuz, bu maddenin «a» bendinin 
bir prensip madjdesi olduğunu düşünerek; «ara
zisi ojmıyan ve|ya yetmiyen çiftçileri., araziye 
sahip kılmak» Seklindeki ifadeyi 34 neü mad
dede kendilerinle toprak verilecek diğer kata-
gorilere dâhil j olanların hariçte kalmaları 
bakımından eksik bulmuş ve daha şümullü ola
rak, çıkarılan «Çiftçilik yapmak istiyenler» iba
resi yerine «bu [kanun gereğince topraklandırıl-

( S . Sayısı : 209) 
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maları kabul edilenleri» ibaresini koymayı uy
gun görmüştür. 

îkinci madde : Maddenin değiştirilmesi Hü
kümetin tasarısında istenilmemiş ve diğer komis
yon raporlarında bahis kpnuau edilmemiş bulun
makla beraber; komisyonumuz çiftçiliği ve çift
çiyi tarif eden bu maddede, kanunun çeşitli mad
delerinde ve bu arada kimlere toprak dağıtıla
cağını belirten. 34 ncü maddesinde bahis konusu 
edilen «tarım işçilerinin», de'tarif «dilmesini ge
rekli bulmuştur. 

Komisyonumuz, bu kanunda adı geçen «Ta
rım işçisi»- tâbirinden hiç (toprağı olmayıp da, en 
az üç yıldamberi o bölgede yerleşmiş ve devamlı 
olarak muayyen bir ücret veya devşirileeek se
mere veya hasılatın bir hissesi mukabilinde be
denen çalışanlar anlanmış/ ve bu yolda maddeye 
bir fıkra eklenmiştir. 

Altıncı madde : Bu madde ikinci fıkrası ile, 
bir şahsın âdına kayıtlı arazi miktarı meemuu-
nun dikkate alınacağım beyan etmekte ve şuyu-
lu olarak tasarruf edilen} arazide her kişiye ait 
hissenin ayrı ayrı hesap edileceğini beyan et
mektedir. 

Şuyulu olarak tasarruf, Medenî Kanun hü
kümlerine göre «müşterek mülkiyeti» ifade etti
ğine göre, ilk olarak maddede bu cihet açıklan
mıştır» Müştereken tasarruf edilen arazide hisse 
miktarları belli olduğu cihetle, bir şahsın sahip 
olduğu arazinin miktarını tâyin hususunda o 
şahsa ait hıssş miktarı ile başkaca arazisi varsa 
onların tutarı dikkate alınır. Bu maddenin 14 
ve 15 nci maddeler ile mukayesesinde taşıdığı 
mâna şudur.: 

14 neü madde hükmüne göre 5000 dönümden. 
fazla arazi kamulaştırılır. Buna göre, müştere
ken tasarruf edilen arazide her hisse sahibine 
ayrı ayrı beşer bin dönüm hesabı ile arazi bıra
kılır ve artanı kamulaştırılır, 15 nci maddede de 
aym suretle her hisse sahibine ikişer bin dönüm 
bırakılır. 

Komisyonumuz, «iştirak halinde» tasarruf 
edilen arazide, her hissedarın bütün mülk üze
rinde aynı zamanda mâlik olduklarını ve hisse 
miktarlarının malûm bulunmadığını düşünerek, 
maddenin bu eksiğini tamamlamak istemiştir. 
Bunun için maddeye bir fıkra eklenmiştir. Buna 
göre:. durumu iki şıkta incelemek gerekir. 

A) îştirak halinde tasarruf edilen yalnız 
arazidir, başka bir mal-yoktur. Bu takdirde 

eğer hissedarlık, 11 nci madde gereğince yapı
lacak ilân tarihinden itibaren 1 ay içinde ara
ziyi müştereken mülkiyete çevirjıoemiş bükmü
yorlarsa, kendiliğinden çevrilmiş, sayılacak he? 
hissedarın hissesi miktarı tesbit edilerek o mik
tara göre kanun uygulanır. 

B),. iştirak halinde tasarrul edilen arazi ile 
beraber diğer mallar da varsa, yalnız 5araziye 
münhasır olmak üzere yukarda yazılı, olduğu 
şekilde arazi üzerindeki hisse miktarlarıma gö
re müşterek, müldiyete .ait hüküm uygulanır. 
Araziden başka mallar üzerindeki iştirak ha
lindeki mülkiyet devam eder. 

Bu tatbik yüzünden çıkabilecek dâv# hakkı 
25 ve 2(i nci maddelere göre saklıdır. 

Yedinci madde : Arazinin işletilmemesi ha
linde 14 ncü maddeye göre tamamının.'kamu
laştırılması gerekeceği için, işletmeyi tarifeden 
bu madde ayrı bir önemi haiz .-görülmüştür. 

Madde birinci fıkrasında, «Tabiî ve mahallî 
şartlara göre ekim, dikim ve bakımla iktisadi 
bir şekilde değerlendirmeyi» işletme saymakta
dır. Bu hal • ikinci maddedeki çiftçilik tarifi 
ile tenazuru gerektirmektedir. Arazinin - işletil
mesi, üzerinde çiftçilik yapılmakta olmasıdır. 
Denilebileceğine göre, bu fıkraıîuı 2 nci mad
dedeki çiftçilik tarifinin unsurlarını ihtiva et
mesini temin için «Hayvan» yetiştirmesinin de 
eklenmesi uygun görülmüştür. 

îşlenmiyen araziyi:tarif eden ikinci fıkrada. 
«Sürüm, ekim ve bakım» denilmek suretiyle 
eksik bırakılmış olan - hususları tamamlamak 
için birinci fıkra tekrar edilmektense, ona atıf 
yapılmak uygun görülmüştür. 

Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Bakan
lığı takdir edeceğine göre Bakanlığın kararını 
tashih etmesi için arazi sahibinin itiraz veya 
doğrudan doğruya idaari kaza mercilerine müra
caat hakkı vardır. Maddede bu husus açıkça 
belirtilmiştir. 

On birinci madde r Madde, kamulaştırma ve 
' dağıtıma başlanacak olan bölgelerde bu işlerin 
yapılacağı yerin belli edilmek suretiyle ilân 
elilmesi meeburiytini koymaktadır. Komisyonu
muz, O mahallin münasip ve mûtat vasıtaları 
ile yapılacak ilândan ^sonra Ankara, İstanbul 
ve* İzmir'de gazetelerle ilânın 'birer defa ve-bi
rer gazetede yapılmasını uy&un görmüş ve mad
denin atıf yaptığı 15 nci madde numarnsı de
ğiştiği için 16 nci madde olarak tashih etmiştir. 
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$i 'Sfflwaîl mmı- &aw&mımıı &mıv 
mm <^V $tevimr;'2m® öm&suâm fM'a apazi-

noi Ü Î Ö ^ 8 ^ e ı ^ i i w « 20^): dööiinıden az an?azi 
<kti!tfıAaflWtete îdî şsüHİa b««&slüöş*fr. -ikrazı sa-
hipleriuiu, eğer tüp^âtetoı tophvdağiMe pmrça 
paı^i&eUiBSM* M:]4-'^ıöıefnıı lier^paa^ada jtapı-
ia^i*<a$*ödlnı*şti¥:-' Bu ntaafettOFİyasöiıı;: mttdateti-
dvtte* ay#g*8diı#»tŞ4if. 

İfefe^i'lii^«dc¥-«jrajTdu olacak 'tasarruf edi-
teö#:<âN3&i fr'U^4ttaö(iey« ^j^tfifulaifaiç^öiaşte-
*fek 4«yiıtyt4fatethııtitde» aterakitföde erimiş
tir. Hazır bulunnnyita. İmteAsaim hm işi tom-
aüsUnirfc ^vfcsıt&sı > ile- yapaslteiaarı> cihetle «akdi 
temsili» d)$>iç&ı& »İması- m®k)8«dı< ile - fıkradaki 
^kan^îii^.^^İBiesi.: kalch^.ılnıı^ır. Kjjbgtikler ve 
klsa*lıla*^«(İW!Da ba mecburiye* fkaıluni: teı&silcdkri 
t&yftt'ıîîdftir yerine getirilir. Temsilci terimi ge
niş mâ4Dft#Avik*il«ttıkı>Mptır. 

•Jfil^eHr K^ft^ayöftiSMm son fıkrası, bifinci 
î$st& i^in« *alı4i«fcğı içi© maddeden çıkarılmıştır; 

<^-ÖS&dMfcü>ma>dde : Birinci fıkrada, Ta-
ftöl-Bakiİilığmıny d&ğsröılnıak üzere kanaulaş'tır-
rtr^ ^etkini olduğu -belirtilirken kamulaştırılan 
blfc&mxly\ kia>iere dağıtaca^ıMa ibaret edil-
rbl^ldr. «i^afcisi'blmıyan veya yetmiyen çiftçilere 
(^atnoı*;işfü«ifliid&MI) dağıtılmak üisere..». de-
Mlm«iKt.ir;-1 *i ö te le r in e arazi dağıtılacak' olanlar 
34 ncü maddeye grere^buniaMdan ibaret olma-
<^ıri^taVj^J<inci rta>a&d* 'ile- akçnkli olmak üzere 
V]h**rnivtçi$feeT!J €fe&hil» ibasesi yerine, «Bu kanun 
^ « ğ i t t ^ ^ p r a k l a ı ^ ı r î l m a i a r r kabul ediHenlere» 
rb*»€*w«in§k<mtd»ıast uyj*un fföralnraştidr. 

Maddenin (b)- bendinde meırenıt. kaınulagtırı-
laeafeiaraoifdteıl «Beieâiyeftere ait olup- da kamu 
hrârae&erijııde' kultetnılmıyaHİarm kanıuiöştımıa 
^mdaî'fe#»kıi»aiâriı Jçişjjeıi femni^ûntiitaraiın-
d«S'kairat«öîinıiş ve «Belediyeler» madde hük-
nrif • daşın^ıp birakÜKtoşftııv Kamulaştırılaeak ara • 
zinin kamu hizmetlerinde kullanılmaaaaakta bu-
luımarn&atna vfc b^fbakımdaö beleâijeierin, bVl 
M»rfeliPir#&n aytfılntdgfr - işinj bir* sebep bulunma
masına -{i$tee, * K«md«yonumuz fıkranın yüdiı-
lütet«kir'Ş^kildG!htiîateimaalım muvafık bulmUŞ-
tin*. 

f MA^denm - (tv) - bendiöde.; ı^r^ek kâfilerle - özel 
Mktık «tferfel .k^itedme »i* aröaicben toy-bûu dö-
ı4üTO:ü^fe^t«i'-ıfeır(?*iaırmın kamıtia^tıfcılacöğı be-
WUflMfcta|ttin' Buv murâ&k bir 'Mkümdülş 5' 000 
dftttfctt» &da?? a#wi,^biffc#eh»ııiu6İi*ırie ^rasjıon* 1 

bir duta* jetimi \> teşküine'y«tfer sayıümş v© kiç 
kimsenin bu miktardan fazla araziye sahip adaaaı-
ya^ağı-eifacit-ftajial! edifetıiçfeir. DefvtLet'ziraatıkuru-
ksştarı vG.-ıiıüesfjeöel'eBİn* ah<aı^i-'be§tfoin<dönüm-
dt'tı faala'öfeaı da Bakanlar Ktlırulu kararı ile-ka-
ıuuJagUrnuı^d^ıadd' bitakıjabileceği gibi,; görsek 
kişilerle*," «zel Hteteuk tüzel kiklerine :aitl iktisadi 
işletn**©'-teşkil* rçden* beş^ biw^ «fâalimden faala^ara-
«inin'de B*kaabır* Musulu; karftriyl«rjBababiııev iş
letme1 §art] ile • bırakılmasına dair yaprian teblif 
üzerinde durul nuştur. Bir ^hsajaifc .baş: biıi i dö
nümün 'rasyonel b k ©»ta ^iattmejöiaMfe'^ıcak 
yüp#tMtei»leeegi.ve^esasen îöüşteöek. araaide her 
•Yama sahibine» »eşer- birt <ünüm bıı«akbıbak sure-
tiyle İTWK«d>ıt* ackdijıe fföro be$ l>in 'danÂimıün mi-
STİleTİnee1 > g<enî  liyen: a*aainin' bir;:- aıiada' ;>kata»ftsı 
yiâflsütidteıi'' daralan dağıtma nnkâmniibu yoida 
bir kere daha daraltmak doğî^'^«rüi«ıediiilıdejî 
bu teklif redde ftiliM-i^tir. 

Arazi sakibme bı*akılafeak beş bin*; deaıümü 
• 18 ııjei - maddfed.ı< i • d© yaj^ılaiB: dtt^ştirme »iles ı lahibi-
nin weç«ıe, hakkıiıda> sağ4aaffl»jştır. 

Maddenin 1ds)> bendinde- işfetuııiyen arazinin 
miktarı ne olursa olsun kamulaştırılacağıi- belir-
tilmelpöftdir. Y *d!mci. nosaddıede ..tarif• edildiği şe
kilde işttanmedi;fitsin ıkatnulaft-nımânın, sadece 
\m- kanun hökü fnleskua ^öre : dağıtılacak oraıûye 
iııhkaı? et.1sMlifagsir dağîtılma da|inda.:kalaeak ara
zinin bttihüküuiden isAmı&i sedümesme dair yapı
lan tek)i§'müzakere edilmiş ve bmmci-. maddede 
bu kamınım ^i0r«4erindenıüeiiaa€Ü»ü.'iolan «Yurt 
toı>=B4klöıınm »irekti flimrateâftomrainis saltama» 
gayesine tanum sen vatkan • düşe«*ği: sonucuna varı-
larak reddedilmiştir. 

• Mktielenmf *8 m fıkrası, .kamtAteştarma dışında 
bırak^keak'Tî^rteri' belitrtHmektedir. Bağ, bahçe 
ve- zeytinlik,- paiamutiuk', okaiiptüsMikv (kabaklık 
f̂ibi- ağa^tıMarıı * diğeBi afaziden «yvıimasüfia ka

rıyacak ötçü; Kanunun 4:ai(oü'iBa«ddâ8dli!de'faew<ıut 
idi. Fakat'bw;maxiâ«de;yapalan-tari#ler bitıgok 
iltibaslara yol uçacak şekilde eksik oldukian için 
•kanatedançıkaûıiınış' bttlun&nklaırs&a,: gere^ bu 
maddey©rnazariin J»a®,-itearhçe *m saifijeuin- kamu-
itEştırıimasında; fiilen ve fot&em bu ew*ai;tft.^lm&ları 

.-kaiümlaştertlabi] eeek 

(S;;Saja«u^ 2£ffl). 

Bu. Ğtkra, > y^ipılnıif *4aıl diâMeierle' aynaickabul 
•edîbnigtir. 

Onöaşjnei :: Ywüciükt^ki: .skanuada 
L, t-opraklaruı n$kr . olduğu 8, 

H '16,.lT-aci ^lûsüdeîda'a^ikla»iöi|tır.-KJaniU-
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laştırmada da sıra takip edilecek, önce 8 nci mad
dede yazılı olan Devlet toprakları sonra 14 ncü 
maddede yazılı olan topraklar ve nihayet orta 
arazi - boyu içindeki özel kişilere ait araziler 
kamulaştırılacaktır. On yedinci maddenin kal
dırılması sebebi ile yürürlükteki on beşinci mad
deye başka hüküm koymak gerekince, tadil ta
sarısında kamulaştırılacak araziyi sayan 14 ncü 
madde ile 16 ncı madde arasında 15 nci madde
nin bulunuşu mantıki silsileyi bozmakta olduğu 
için, Komisyonumuz;, alelıtlak kamulaştırıla
cak olan toprakları açıklıyan 14 ncü maddeden 
sonra gene kamulaştırılacak diğer bir nevi ara
ziyi belirten maddenin yazılmasını muvafık bul
muş ve bu sebeple İçişleri Komisyonunun 16 ncı 
maddesini 15 nci madde, ve 15 nci maddesini de 
16 ncı madde olarak yazmıştır. 

On beşinci maddenin birinci fıkrası, önce 8 
nci maddede yazılı Devlet toprakları ile 14 ncü 
maddede belirtilen arazinin kamulaştırılacağmı 
ifade ediyor. Bu ifadenin hedefi; önce bu top
rakların dağıtılmasına rağmen gene toprak da
ğıtılması gereken kimseler - kalmışsa, ancak 
o zaman 15 nci maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı toprakların kamulaştırılması yapılacağını 
açıklamaktadır. Burada bahis konusu olan ara
zi, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine 
ait orta yani 5000 dönüme kadar olan arazidir. 

Maddede kabul edilen esasa göre bu boy 
arazi ikiye ayrılmaktadır. 

A) Orta arazi sahibi tarafından işletiliyor-
sa; 5000 dönüme kadar arazi kamulaştırılmıya-
cak, tamamı sahibine bırakılacaktır. 

«Sahibi tarafından işletilme» şartı âdi veya 
hasılat icarı veya sair akitlere müsteniden baş
kası tarafından işletilmemekte olmayı istihdaf 
etmektedir. Daha başka bir ifade ile bir arazi 
üzerinde yapılmakta olan çiftçilik sahip tara
fından ve sahip nefine olmak gerekir. Tarım 
Komisyonu, ayrıca, «Mahallî imkân ve şartlara 
göre gerekli tesis ve donatımı» bulunmak vo 
«Sahibi tarafından işletilmek» gibi iki şart 
koymuş «Düzenli» kaydını çıkarmıştır. Düzenli 
«Kaydını gerçekten şahsi takdire yol açıp,» ih
tilâflar yaratacağı için maddeden çıkarmakta 
büyük bir fayda mülâhaza edilmiştir. İçişleri 
Komisyonu «Sahibi tarafından işletilen» kaydı 
ile iktifa ederek, «Gerekli tesis ve donatımı 
bulunmak» şartını da kaldırmıştır. Gerçekten, 
« SaHbi tarafından işletilme» kiraya vermeyi 

ve ortakçı ile işletmeyi bertaraf eden bir kayıt 
olduğuna göre, beş bin dönüme kadar genişliye-
bilen bir orta işletmenin sahibi tarafından işle
tilebilmesi için mahallî imkân ve şartlara göre 
gerekli tesis ve donatımın bulunması için mahi
yeti icabı bir zaruret olarak görülebilir; sahibi 
«Tarafından işletme» mefhumu içinde, bu işlet
meyi temin için gerekli tesis ve donatımın da 
sahibi tarafından sağlanmış olması zarureti 
mevcut sayılabilir. Ancak bu yolsa ikinci bir 
şart koymak gene takdire yer vermek ve ihtilâf 
yaratmayı mucip olmak gibi bir neticeye vara
cağı için «Sahibi tarafından işletilme» kaydı ile 
iktifa edilmiştir. 

Sahibi tarafından işletilmeyi geniş mânada 
anlamak gerekir. Miktarı beş bin dönüme vara
bilen bir orta işletme, işçisiz ve yrdımcısız ola-
mıyacağı için, sahibin bizzat veya adına ne de
nirse denilsin bir müdür, bir vekil marifetiyle 
araziyi işletmesi ve işçi kullanması orta işletme
ye mâni değil bir bakıma zaruri telâkki edile
bilir. 

Komisyonumuz, bu mânada orta işletmelerin 
teşekkülünün memleketin istihsal kudretini ar
tıracağına ve zamanla daha rasyonel orta işlet
melerin kurulabilmesine yardım edeceğine inan
mış bulunmaktadır. 

B) Orta arazi sahibi tarafından işletilmi-
yorsa; 2000 dönümü dilediği gibi işletmek şar-
tiyle kendisine bırakılıp üst tarafı kamulastırı-
ln\ 

Sahibi tarafndan işletilmiyen, kiraya veri
len veya ortakçılarla isletilen orta arazide, Ta
rım Komisyonu iki katagori düşünmüştür. 

a) Prensip olarak 2000 dönümü arazi sahi
bine bırakılmıştır. Bu miktar arazi mutlak su
rette kamulaştırma dışında kalmştır. 

b) Eğer dağıtılacak arazi üzerinde, toprak
sız veya az topraklı ortakçı ve kiracılar yerleş
miş bulunuyorlarsa, arazi sahibine bırakılacak 
miktar 1000 dönümdür. 

İçişleri Komisyonu bu tefriki kaldırarak, sa
hibi tarafından işlenmiyen orta arazide arazi 
sahibine mutlak olarak bırakılacak miktarı 1500 
dönüm olarak tesbit etmiştir. 

Komisyonumuzda müzakere edilen bu husus
ta : Topraksız veya az topraklı çiftçilerin ka
mulaştırılmadan bırakılarak 2000 dönüm ara.zi 
üzerinde veya kenarında yerleşmiş olmaları ha-
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İinde sahibine bırakılacak miktarın tâyini, hu
susunda bir fark gözetilmesini gerektirmiyeee-
ği mülâhaza edilmiş, ancak kamulaştırılmadan 
istisna edilecek arazi da bir orta işletme tesisi
ne yeter ölçüde tutularak 2000 dönüm olarak 
kabul edilmiştir. 

Maddenin son şekline göre sahibi tarafın
dan işletilmiyen orta arazide 2000 dönüm dile
diği gibi işletilmek üzere arazi sahibine bırakıl
maktadır. Buradaki işletme mecburiyeti sadece 
7 nci maddedeki tarif veçhile işletmedir. Buna 
göre, arazi işletilmiyorsa, 14 ncü maddenin (d), 
bendine göre tamamen kamulaştırmaya tâbi 
olur. Arazi sahibinin işletme tarzını tâyinde tam 
bir serbestisi vardır. 

Sahibine bırakılacak 2- 000 dönüm araziyi sa
hip, 18 nci maddeye göre dilediği yardım seç
mekte serbest olacağı için, seçme yetkisi bu mad
deden kaldırılmıştır. 

On altıncı madde : Kamulaştırılacak araziyi 
sıra halinde belirtmek için içişleri 'Komisyonu
nun 16 nci maddesi 15 nci madde olarak ve Ta
rım Komisyonunun 15 nci maddesi 16 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. Komisyonumuz, kanu
nun uygulanmasını kolaylaştırmak için her ilin 
değil, her ilçenin bir bölge sayılmasını kabul et
mekle beraber, gerekli ahvalde veya özel durum
da bulunan illerin bir bölge sayılabileceğini mad
dede belirtmiştir. J 

On sekizinci madde : İçişleri Komisyonu orta 
arazide bırakılacak parçayı, arazi sahibinin 
«Kendi seçeceği yerde olmak üzere» ayıracağı 
esasını kabul' etmişti. Komisyonumuzca da mu
vafık görülen bu husus 18 nci maddeye taallûk 
etmesi itibariyle 15 nci maddeden çıkarılmıştır. 

Bununla beraber, büyük arazide beş bin dö
nümden fazlasının kamulaştırılması gerektiğim* 
göre, sahibine bırakılacak ve kamulaştırılacak 
parçaların nasıl ve kimin tarafından seçileceği k> 
nusu üzerinde durulmuş, gerek şahsi işletme 
ünitesine rasyonel olarak işletme imkânını sağ
lamak, gerek tatbikatta uygulama güçlüklerini 
önlemek ve gerekse arazisi alman şahsa böyle bir 
rüçhan hakkını vermenin adalet ve nisfete uy
gun görülmesi bakımından kendisine bırakılacak 
olan beş bin dönüm araziyi sahibinin seçmesi uy
gun görülerek madde ona göre tâdil edilmiştir. 

Yirminci' madde : Hükümet tasarısında, ka
mulaştırma kararı verilen arazi sahiplerine, 
maddede yazılı hususların sicile şerh verilmek 

üzere Tapu idaresine de bildirilmesi lüzumu tek
lif edilmektedir^ Komisyonumuz bu lüzumu ka
bul etmekle beraber, bu şerhin hukuki değerim 
kuvvetlendirmek lüzumunu da mülâhaza etmiştir. 
Kamulaştırma kjararmın sicile şerh verilmesi, bu 
karara karşı yapılabilecek itiraz müddeti olan 
bir ay içinde temlikine engel, teşkil etmemekte
dir. Kamulaştırma kararı eski malik hakkında ol
duğu için arazinin yeni sahibi hakkında hüküm 
ifade etmemekte; ve yeniden karar istihsali gerek
mektedir. Eğer temlik bölünerek birkaç şahsa ya
pılmış ve kamulaştırma haddi dışına çıkılmışsa, 
yeni malikler adına arazi için kamulaştırma kara
rı verilmemektedir. 

Bunu önlemek maksadı ile, kamulaştırma ka
rarı siciline şerli verilmiş olan gayrimenkul üze
rindeki kamulaştırma kararı kaldırılmadıkça, 
temliki tasarruf yapılamıyacağı esası kabul edil
miştir. Ancak bu tahdidin de bir müddetle mu
kayyet tutulması uygun görülmüştür. 

Yirmi birinci madde : İçişleri Komisyonunun 
tesbit ettiği metnin esası Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. Ancak, 1944 Bütçe yılın
da kamulaştırılan arazinin, vergi matrahı yoksa, 
bunun nasıl tesbit edileceğini açıklıyan ikinci 
fıkrasında, bu tfesbiti yapacak olan komisyon
lar Vergi Usul Kanunu ile kurulmuş olduğu ve 
1833 sayılı Kantin da aynı kanunla kaldırılmış 
bulunduğu dikkate alınacak fıkra bu esasa göre 
yazılmıştır. 

Bunun gibi, üçüncü fıkrada, bedel takdiri
ne karşı itirazın 3692 sayılı Kanun gereğince 
yapılacağına dair hüküm; 3692 sayılı Kanunun 
itiraza mütaallik hükümleri Vergi Usul Kanu
nu ile kaldırılmış olduğu için, itirazın bu kanu
na göre yapılacağı açıklanmıştır. 

r Yürürlükteki 21 nci maddenin son fıkrasın
da mevcut olan; Hazineden alınmış olan arazi
nin kamulaştırılmasına mütaallik hüküm Tarım 
Komisyonu tarafından kaldırılmıştır. Bu ihti
malin açık kalmaması için bu fıkranın, son fık
ra olarak muhafaza edilmesi uygun görülmüş
tür. ; • 

f Madde 24 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. ş. 

Otuz birinci madde : Müşterek arazide her 
kişiye ait hissen|n ayrı hesap edileceği 6 nci 
madde hükmü ic^bı olmakla beraber, eğer mül
kün tamamı almıyorsa kamulaştırmanın hisse 
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nispetlerine göre yapılacağına dair eklenen 
ikinci fıkra hükmü gerekli görülmüştür. Mese
lâ; 4000 dönüm iki hissedar tarafından ortak
çılık sur-eli ile işletilmektedir, «A» nın hissesi 
1/4 yani 1000 dönüm, «B» nin hissesi 3/4 yani 
3000 dönümdür. On beşinci maddeye göre «A» 
nın hissesi kamulaştırma dışında kalır; «B» ye 
de 2000 dönüm bırakılarak 1000 dönüm kamu-
laştırılır. 

Kamulaştırılan miktar için Tarım Bakanlığı 
da müşterek malda hissedar vaziyetini iktisap 
edeceği cihetle, bu miktarın dağıtılabilmesi 
ancak şuyuun izalesi ile mümkündür. Bu sebeple, 
fıkranın Tarım Bakanlığı tarafından izalei şüyu 
için mahkemeye müracaat edileceğine dair ikinci 
hüküm de uygun görülmüş ve Hükümetin teklifi 
sadece ifade bakımından değiştirilmiştir. 

Otuz üçüncü madde : Hükümet tasarısında 
bu maddenin kaldırıldığı görülmektedir. Madde, 
bir bölgede kamulaştırmaya başlandıktan sonra, 
kamulaştırılacak arazinin ayrılıp ilgililere tebliğ 
edilmesi işinin en geç beş yıl içinde tamamlanması 
ve ilân edilmesi mecburiyetini koymaktadır. Bu 
işler beş yıl içinde yapılamadığı takdirde, o böl
ge kamulaştırılmadan terk edilmek mecburiyetin
de kalındığı için tasarıdan bu maddenin çıkarıl
ması teklif edilmiştir. 

Kamisyonumuz, bu kanunun bir Arazi Kanu
nu gibi daimî bir hüviyet taşımadığını, geçici bir 
tanzim ve tasfiye kanunu olduğunu, arazi mül
kiyetinin ve işletme sisteminin emniyet ve istik
rarının" teminat altına alınması gerektiğini müta
lâa ederek bu maddenin kanunda bırakılmasını 
uygun görmüşür. maddedeki beş yıl müddet 
esasen kimlere ait hangi arazinin kamulaştırılan a -
ğmın tesbiti ve sahiplerine tebliği için konulmuş 
olup bu arazi üzerinde mütaakıp kamulaştırma 
faaliyeti için müddet bahis konusu edilmemiş ve 
bu itibarla tatbikatta bir bölgeyi kamulaştırma
dan terk etmek mecburiyeti varit görülmemiştir. 

Ancak 11 ve 16 ncı maddelerde değişiklik ya-
pıldığğı için, madde bunlara göre yeniden yazıl
mıştır. 

4753 sayılı Kanunun uygulanmaya başlanmış 
bulunduğu, yerlerde, bu tesbitin yapılamamış 
ve müddetin de tamamlanmakta bulunmuş olma
sı düşünülerek kabul edilen bir geçici madde ile 
bu müddet iki yıl daha uzatılmıştır. 

Otuz dördüncü madde : Tarım Komisyonu, 
hangi şartlarla kimlere toprak verileceğini be

lirten bu maddede, birinci kademeyi teşkil eden 
hiç toprağı olmıyanlar hakkında, yalnız topra
ğın verileceği aile reisinin değil,' aynı zamanda 
ailesinin de hiç toprağı bulunmaması şartını ilâve 
etmiş ve son kademeyi teşkil eden çiftlik yap
mak istiyenleri maddeden çıkarmıştır. Bu esaŝ -
lan Komisyonumuz da aynen kabul etmiştir. 

Ancak, arazisi yetmiyen çiftçileri ifade eden 
ikinci « b » kademesinde aile efradının toprağı 
yetmemesi şartını ilâve etmeyi zaruri bulmuş
tur. Zira aile efradından birinin geniş toprağı 
bulunması halinde, sadece aile reisinin toprağı
nın yetmemesi ona toprak verilmesini gerektir-
memelidir. 

üçüncü kademeyi teşkil eden c bendindeki taı-
rım işçileri 2 nei maddede tarif edildiği için bu
rada sadece « tarım işçiliği ile geçinenler » denil
mekle iktifa olunmuştur. 

Göçebelerle, göçmenler ve göçürülenler ko
nusu üzerinde durulmuş» toprak dağıtımı sıra
sında o bölgelerde yerleşmiş olanların bahis mev
zuu olduğu, sonıa&dan yerleştirmenin tamamen 
iskân mevzuatına tâbi olacakları düşünülmüş ve 
fıkranın aynen bırakılmadı kabul edilmiştir. 

« F •» bendine « fakülteleri » kelimesi eklen
miştir. 

Toprak dağıtımında esas aile ünitesi olduğu; 
toprak aile reisine verildiği ve aile efradının 
da topraksız veya az topraklı olmaları gerek
tiği için bu kanunda, «aile» kelimesinden ne 
anlaşıldığını belirtmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu kanunda aileye verilecek mâna dar tu
tulduğu nispette daha çok kimse topraklandı-
rılabilir. Çünkü toprak aile reisine verilmek
tedir. Bu sebeple, bu kanunda aile karı, koca 
ile Burularından ibaret sayılmıştır ve bunların 
birlikte oturmalan şartı konulmuştur. Reşit 
olan füruiarm aile dışında kalabileceklerini be
yan eden hüküm; bunlar evli iseler ayrı bir 
aile gibi topraklandırılacaklardır. Ancak, asıl 
aile reisine esasen toprak verilmiş olacağı için, 
ayrılan fur,uuna toprak verilmesi hususunda 
ayrı bir sıra tensip etmek uygun görülmüş ve 
bunlar dördüncü sıraya alınmışlardır. 

Aile sahibi olmayıpta, bağımsız bir işletme 
kurabilecek durumda, olanlarda arazi verilece
ğine dair maddenin son fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

Otuz altıncı madde : Tarım Komisyonunun 
kabul ettiği, gibi, küçüklere toprak verilıııe-
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dinde: «Bir köyün malı olan yaylakların sınırı 
çizilmekle beraber bu sınır kâğıdı köy sınır kâğıdı 
ile birleştirilmeli » : 6 ncı maddesinde : « Birkaç 
köy arasında müşterek olan ... mera, yaylak gi
bi yerlerde » o köylü « eskisi gibi istifade eder
ler, diyor. Belediye Kanunu 25 nci maddesi
nin « B » bendinde : « öteden beri mera .... dan 
teamülü veçhile alâkadarların istifade hakları 
bakidir > diyor. Arazi Kanunu 97 nci madde
sinde « Bir karyeye miııelkadim mahsus olan 
mera'da yalnız ol karye ahalisi hayvanatını 
ra'yeder. İki veya üç veya daha ziyade kar
ye ahalisi beyninde miııelkadim müşterek olan 
mera her hangi karyenin hududu dâhilinde bulu
nursa bulunsun o karyeler ahalisi hayvanlarını 
müştereken ra 'y ettirip yekdiğeri ra'yden me-
nedemez » diyor. 

Mera ve yaylaklardan bir veya belediye hal
kının teamüle dayanarak, eskiden beri münferi
den veya müştereken istifade edecekleri prensipi 
her üç kanunun maddelerinde yaşamakta olduğu 
cihetle bu prensipi toplu bir şekilde bu madde
nin birinci fıkrasında ifade etmekte fayda mü
lâhaza edilmiştir. 

Tatbikatta bu prensip, sınır büyütme ve kü
çültmeleri yüzünden yer yer sarsılmış ve bu yüz
den birçok ihtilâflar çıkmıştır. Bu ihtilâflar 
kaynağı bilhassa Köy Kanununun 4 ncü mad
desi ile 5 nci maddesinin telifi mevzuundaki an
layış farkından, doğmuştur. 

5 nci maddeye göre köy sınırları usulüne gö
re tes'bit edilip tasdik edildikten sonra beş yıl 
müddetle değiştirilemez. Fakat bu beş yıl içinde 
hâsıl olacak lüzum ve ihtiyaç üzerine köyün sı
nırı büyütülüp küçültmek gerekirse, maddede ya
zılı usule göre bu iş yapılıp karar kesinleşince 
gene beş yıl için muteber sayılmaktadır. 

Bu suretle yapılan sınır tashihleri, hazan 
bir köyün sınırı içindeki mera ve yaylağı baş
ka bir köy sınırı içine alıyor, hazan belediyeye 
ait merayı köy sının içine sokuyor. Bunun ne
ticesi olarak köy veya belediye halkının isti
fade hakkı raevzııubahis olarak ya nıenedili-
yor veya müşterek istifade iddiası ile sürül ü-
lüyor. İtiraz itiraz üzerine idare heyetlerinin 
verdikleri karar taraflardan birini tatmin et
mezse ihtilâf mahkemeye aksediyor. Ve mah
kemenin bu ihtilâfı hal yolunda görevi, verdi
ği. hükümlerin idare heyetleri kararma müba-
yin olması çeşitli karşılıklar tevlit -ediyor. 

Uyuşmazlık mahkemesinin verdiği kararlnr 
da dâhil tatjbikat bu gibi ihtilâflar da şu yolda 
cereyan etmektedir. 

Münferiden veya müştereken mera ve yay
lalardan istifade hususunda teamülen zilyed 
olan köy veya belediye halkının istifade hak
ları mahfuzdur. Ve bu cihetin tetkiki mahke
melere aittir, idare heyetlerinin yaptıkları iş 
sadece bir hudut tespitinden ibarettir. Köy ve
ya belediye sınırlarının tespiti ve tadili bir 
mera veya yaylaktan teamülen doğmuş istifa
de hakkını ve zilyetliği kaldıran bir sebep ola
rak mütalâa edilemez. 

İşte Komisyonumuz, bu esasları vuzuha ka
vuşturmak maksadı ile hu maddenin ikinci fık
rasını tesbit etmiştir. Sınırlarda yapılmış veya 
yapılacak değişiklik tamamen idari bir iş te
lâkki edilmiş ve bunun taamüle dayanan zil
yetliğe tesiri olmıyacağı belirtilmiştir. Teamü
lün mevcut olup olmadığı, ötedenberi zilyedin 
hangi köy veya belediye halkı olduğu hususi a-
i'inda çıkacak ihtilâfları adlî yargı yerlerinin 
hal edeceği de maddede açıklanmıştır. 

6 ncı ek madde : Köy veya belediye halkı
nın münferiden veya müştereken istifade etmek
te oldukları, mera ve yaylaklarda o köy veya be
lediye halkının ancak intifa hakkı olup, tasar
ruf hakları yoktur. Bu gibi mera ve yaylaklar 
satılamaz. Rehin edilemez. Bu yerlerde, gerçek 
kişilerin hakkı karar ve iktisabı müruru zaman 
iddiasına hakları da yoktur. 

Tatbikat da bu yolda olmakla beraber, her 
türlü tereddüdü kaldırmak için komisyonumuz. 
bu esasları bir madde halinde açıklamayı ve bu 
gibi mera ve yaylakların özel mülkiyet mevzuu 
olmıyacağını belirtmeyi zaruri görmüştür. 

Geçici madde : 475,'} sayılı Kanun geçici mad
desi ile Tapu. Kanununun 6 ncı maddesinde ya
zılı imar ve ihya suretiyle işgal edilmiş bulunan 
vasıflan belli toprakların zilyedleriue müracaat 
için G aylık bir müddet tâyin tamekte; ayni ka
nunun 64 ncü maddesiyle Tapu Kanununun 6-
ncı maddesi kaldırılmış olduğu için 475-3 sayılı 
Kanunun yayımı tarihinden sonra - imar ve ihya 
suretiyle işgaller tanınmamaktadır. 

Komisyonumuz bu. altı aylık müddet içinde 
müracaat edememiş büyük ölçüde bir vatandaş 
topluluğu bulunduğu mülâhazasiyîe, 4753 sayı
lı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce vâki 
olan imar ve ihya sureti ile işgalleri, Tapu Ka-
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nununun 6 ncı maddesi hükümleri dairesinde 
tanıyıp bu yerleri zilyedlerinin adına tescile 
müsaade etmeyi hakkaniyete uygun görmüştür. 

4753 sayılı Kanunun yayımı tarihinden son
ra, mezkûr 6 ncı madde hükümlerine uygun da
hi olsa bu gibi işgaller tanımamıştır. Altıncı 
madde, 4753 sayılı Kanunun yayınımdan itiba
ren kaldırılmış bulunmaktadır. 

Birinci geçici madde : Komisyonumuzca ta-
dilen kanunda bırakılması kabul edilmiş olan 33 
ncü maddedeki beş yıllık müddet, evvelce kamu
laştırma yapılacağı Bakanlar Kurulunca ilân 
edilmiş olan yerlerde bitmek üzere olduğu için, 
bu yerlerde kamulaştırılacak arazinin tesbiti 
imkânını sağlamak maksadı ile munzam olarak 
iki yıl daha verilmesi zaruri görülmüş ve bu 
maksatla kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

îkinci geçici madde : Hükümetin tasarısında 
bulunduğu halde Tarım ve İçişleri Komisyon 
tasarılarından hiç bahsedilmiyen, kesinleşmiş ve 
tatbik edilmiş kamulaştırılmalara, bu kanunda 
yapılan bedel tâyinine ait değişikliklerin de teş
mili Maliye Komisyonu mütalâası veçhile uygun 
görülmüş ve Hükümetin ek ikinci maddesi, ay
nen kabul edilmiştir. Bu teşmil, bedele ait hü
kümlere münhasır olup, kamulaştırma bedelleri

ne taallûk* yoktur. 
Üçüncü geçici madde : Yukarda meralar ve 

yaylaklar hakkındaki gerekçelerde izah edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu t Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 
Konya Bursa 

H. Karagülle A. Konuk 
Kâtip 

Erzurum Ankara 
S. îbrahimhakkıoğlu , E. H. Ergun 

Balıkesir Bursa Denizli 
O. N. Burcu " A. Akgüç N. Küçüka 
Diyarbakır tzmir Kayseri 
F. Kalfagil Muhalefetle Söz hakkımla 

E. Oran S. A. Feyzioğlu 
Kayseri Manisa Manisa 

R. özso-y K. Coşkunoğlu Söz hakkı 
mahfuzdur 

F. Uslu 
Mardin Muğla Rize 

Söz hakkım N. özsan Dr. S. A. Dilemrt 
mahfuzdur 

M. K. Boran ^ d 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

• Esas No. 2/82 
Karar No. 82 

Yüksek Başkanlığa 

3 .III . 1950 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Tarım 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 9 . IV . 
1948 tarihli ve 6/1195 sayılı tezkeresi ile Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı, Tarım ve 
İçişleri Komisyonlarının raporları ile Trabzon 
Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 
(Yayla ve meraların, köylerin tüzel kişiliklerine 
tahsisi veya kamulaştırılmaları) hakkındaki 
Kanun teklifi ile birleştirilerek Adalet Komis
yonuna verilmesinden sonra bu komisyonca is
tenilen Maliye Komisyonu mütalâanamesi ve 

Adalet Komisyonunun raporu ile birlikte ko
misyonumuza verilmekle Tarım Bakanı Cavid 
Oral, Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal ve 
Toprak İşleri Genel Müdürü ile Maliye Bakan
lığının yetkili temsilcisi hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Hükümetçe bu tasarı, Çiftçiyi Tapraklandır-
ma Kanununun 4 yıllık uygulanmasında görülen 
bâzı aksaklıklarını gidermek ve hâsıl olan ihti
yaçları karşılamak üzere hazırlanmış olup esas 
kanunun (13, 17, 20, 21, 24, 31, 38, 39, 45, 47 ve 
51) nei maddelerinde değişiklikler yapılmasını 
istihdaf 'etmiştir. Tarım, İçişleri ve Adalet Ko-
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misyonları ayrıca kanunun (1, 2, 6, 7, 11, 14, 15, 
16 ve 56) ncı madlelerini de ele alarak bu mad
delerde de dğişiklik yapılmasına lüzum görmüş
lerdir'. Ve tasarıya asli ve geçici bâzı hükümler 
de eklemişlerdir. 

Komisyonumuzda, Adalet Komisyonunca tes-
bit edilmiş bulunan metin müzakereye esas tu
tularak gerek Hükümet, teklifindeki ve gerekse 
diğer komisyonlarca tesbit edilen değişikliklerin 
mahiyet ve şümulü üzerinde ve bu tadilâtın yü
rürlükte bulunan kanunun hedef ve gayelerine 
tesiri bakımından umumi müzsakere ve görüş
melerde bulunulmuştur., 

(ilerek Hükümet teklifindeki, gerek komis
yonlarca derpiş edilen değişikliklerden bir kıs
mının yürürlükteki kanunun boşluklarını ta
mamlamaya ve tatbikatta görülen güçlükleri 
bertaraf etmeye matuf bulunduğu anlaşılmış ve 
Komisyonumuzca da esas itibariyle uygun gö
rülmüştür. Diğer değişikliklerin gerçek kişiler
le özel hukuk tüzel kişilerine ait olup kanunun 
tatbiki dolayısiyle kamulaştırılması gereken 
araziden mülk sahiplerine bırakılacak parçala
rın tevsii ve kamulaştırma bedellerinin rayiç 
kıymetlere yaklaştırılması maksadı ile kamulaş
tırma bedeline esas ittihaz edilen 1944 yılı Ara
zi Vergisinin matrahı değere tatbik olunacak 
emsallerin tezyidi mahiyetinde bulunduğu ve 
gerek komisyon raporlarından ve gerek Tarım 
Bakanının vermiş olduğu izahattan memleketi
mizde müsmir ve ileri bir istihsali ve arazi sa
hiplerinin mülkiyet haklarında emniyet ve is
tikrarı sağlayıcı prensiplerin mahfuziyeti bakı
mından ziraate orta işletmenin kurulmasına ve 
yerleşmesine imkân verici mahiyette olduğu ve 
kamulaştırma bedellerinin tezyidinin de hak ve 
adalete uygun bulunduğu anlaşılmış olup bun
lar da esas itibariyle Komisyonumuzca muvafık 
görülerek Adalet Komisyonu metni üzerinde 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuz, bir madde ile birçok madde
leri değiştirmek ve ek ve geçici maddeler namı 
ile maddeler eklemek yolundaki tertip şekli ye
rine maddeleri doğrudan doğruya ve sıra halinde 
yazmak, ve her maddede ne yapıldığını ifade et
mek ve yeni eklenen maddelerin de bu sıra için
de numaralamak suretiyle atıflara ve iltibasla
ra mahal vermiyerek tertip şeklini tercih etmiş 
ve başlıkta da buna uygun değişiklik yapmış
tır. 

Tasarının birçok maddeleri yukarda işaret 
edilen tertip şekli dâhilinde komisyonumuzca 
da Adalet Komisyonunun metni gibi ayniyle ka
bul edilmiş ve bunlarla değişiklik yapılan, mad
deler aşağıda arzedilmiştir: 

Adalet 'Komisyonunun birinci maddesiyle de
ğiştirilen 4753 sayılı Kanunun 1 nei maddesi ay
niyle, 2 nci maddesi bir yazı değişikliğiyle, 6 
ncı maddesi ayniyle 1, 2 ve 3 ncü maddeler ola
rak kabul edilmişti]'. 

7 nci maddede (iktisadi bir şekilde) .kaydı 
mevcut olup, bu kaydın tatbikatta çeşitli anla
yışlara cebe]) olacağı ve iktisadi, işletmenin her 
•mahalle göre değişik tatbikatı gerektireceği dü
şünülerek ihtilâflara meydan vermemek maksa-
diyle bu kayıt maddeden çıkarılmış ve madde 
4 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin, son fıkrasında idari kaza merci
lerine dâva hakkı tanınmaktadır. Bu hakkın 
kullanılması için yapılacak müracaatların umu
mi hükümlere tâbi olacağı tabiîdir. 

.11 nci maddede gazete ile yapılacak ilânın 
resmi gazete ile yapılacak ilândan sonraya bı
rakılmaması için bir kayıt konulmuş ve bir ay
lık süre üç aya çıkarılarak beşinci madde ol
mak üzere, Hükümet teklifi ile değiştirilen l.'î 
ııeü madde 6 ncı madde olarak, 'Adalet Komis
yonunca değiştirilen 14 ncü madde 7 nci mad
de olarak ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Adalet Komisyonu, esas kanunun 16 ve 17 
nci maddelerini birleştirip 15 nci madde olarak 
tasarısına almış 17 nei maddeyi ilga etmiş ve 
yine esas kanunun 15 nci maddesini 16 ncı mad
de olarak tasarıya koymuştur. 

Bu hal esas kanunun değişen madde numara
ları ile tasarıda yer alan numaralarında bir de
ğişikliği de mucip olduğundan Komisyonumuz, 
bu maddelerde yapılan değişikliğe uygun bir dü
zeltme yapmış ve Adalet Komisyonu metnindeki 
16 ncı madde, esas kanunun 15 nci maddesi ol
mak itibariyle evvele alınmak suretiyle 8 nei 
madde olarak ve esas kanunun 17 nci maddesi 
ilga edildiğine göre değişen 16 ncı, maddeyi de 
9 ncu madde olarak Adalet Komisyonunun de-
ğiştirişi gibi ayniyle kabul etmiştir. 

Kamulaştırılarak dağıtılacak araziyi mülk sa
hibi ekmiş bulunduğu takdirde mal sahibine mah
sulünü kaldırmcaya kadar müsaade olunması 
veya ektiği tohum bedeli ile ekim için yaptığı 
masrafların ödeneceğinin, mal sahibi arazisini yal-
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nız nadas etmek ve gübrelemek suretiyle ekime 
hazırlamış ise bu türlü işlemeler için yaptığı 
masrafların da itibara alınacağının maddede 
açıklanması bâzı üzyeler tarafından teklif edil
miş ve ancak bu türlü hizmetler karşılığınla 
itibara alınacağı tabiî bulunduğu hakkında Ta
rım Bakanı tarafından verilen izahat üzerine key
fiyetin mazbatada belirtilmesi ile iktifa olun
muştur. 

18 nci madde, kamulaştırılacak arazide mal 
sahiplerine ayrılacak kısmın kendileri tarafndaıı 
seçilmesine ve geri kalanı hakkında yine mal ra
hibinin dilerse kamulaştırmayı isteme yetkisine 
sahip olacağına dair iki hükmü ihtiva etmekte
dir. Mal sahiplerine seçme hakkı verildiğine göre 
geri kalan kısım hakkında Hazineye kamulaştır
ma mecburiyetinin tahmil edilmiyerek ihtiyati 
bırakılması Komisyonumuzca uygun görüldü
ğünden maddenin ikinci fıkrası kaldırılmak sure
tiyle 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 20 nci maddesi 11 nci 
madde olarak ayniyle, 21 nci madde yazı deği
şikliği ile 12 nci madde olarak ve Hükümetin 
24 ncü maddesi yazı değişikliği ile 13 ncü madde 
olarak, Adalet Komisyonunun 31 ve 33 ncü mad
deleri 14 ve J.5 nci maddeler olarak ayniyle ka
bul edilmişlerdir. 

Arazi verilmesinde takip edilecek sırayı gös
teren 34 ncü maddede Komisyonumuz şu şekilde 
bir değişiklik yapmıştır: Maddenin (g) bendinde 
Tarım ve Veteriner Fakülteleriyle okulları veya 
Tarım Bakanlığınca tanınmış Tarım kurslarını 
bitirenlerden arazisi olmıyanlara veya yetmiyen-
lere de arazi verilmesi yazılı bulunmaktadır, (g) 
bendi sırada en nihayette geldiğinden toprak da-
ğıtımımnda bu bende giren kimselerin arazi edin
meleri uzak bir ihtimal dâhiline girmektedir. Hal
buki ziraat tahsili yapanlardan hemen ekserisi
nin topraksız bulunmaları yüzünden bunların 
daima Devlet dairelerine müracaat ettikleri ve 
istihdamları için kadro veya ihtiyaç bulunmaması 
halinde tahsilleri için geçen zamanların heder 
olduğu ve aynı zamanda teknik ziraate örnek 
olacak bu kimselerin toprak üzerinde çalışmala
rından elde edilecek faydaların memleket ziraati 
hesabına zayi olduğu göz önüne alınarak bunları a 
toprak dağıtımında üçüncü sıraya alınmaları Ko
misyonumuzca uygun görülmüş olduğundan (g) 
bendi (c) bendi yerine konmuş ve diğer bentlerin 
yerleri buna göre sıralanmış olup madde bu de

ğişiklikle 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Hükümetin 38 nci ve 39 ncu maddeleri 17 ve 

18 nci maddeler olarak ayniyle'kabul edilmişler
dir. 

Hükümet tasarısında 45 nci maddede yapılan 
değişiklik toprak tahvillerine verilecek faizin yüz
de dörtten yüzde beşe çıkarılmasından ve her se
ne ihraç edlecek toprak tahvilleri âzami mikta
rının beş milyon lira olarak takyit edilmesinden 
ibaret bulunmaktadır. 

Diğer komisyonlar, her yıl çıkarılacak tah
villerin beş milyon olarak takyidini muvafık 
görmemekle beraber kamulaştırmayı kovuşturan 
yıl içinde nakit -olarak ödenmesi gereken % 000 
lira yerine, kamulaştırılan arazinin bin dönü
müne ait bedelin ödenmesini kaydetmişler ve 
içişleri Komisyonu ayrıca Toprak Tahvilleriyle 
Hazinece çıkarılan diğer tahviller arasında fa
iz, amortisman ve sair şartlar bakımından fark 
olmasını yerinde bulmıyarak kamulaştırma be
dellerinin de ayni vasıf ve şartları haiz tahvil
lerle ödenmesi esasını adalete uygun görmüşler
dir. 

Komisyona çağrılarak mütalâası alman Ma
liye Bakanı, 1 000 liralık nakden ödemenin 
1 000 dönüm tarla bedeline çıkarılmasının büt
çeye tahmil edeceğ yük bakımından mahzuruna 
işaretle bunun karşılanamıyacağını ifade etmiş
tir. 

Komisyonumuz para ile Ödenecek miktar için 
dönüm kıstasının kabulü, arazisi kamulaştırı-
lacaklar arasında nakden ödemelerde müsavat
sızlıklar yaratacağını ve bütçeye tahmil edeceği 
yük dolayısiyle de tatbikatın seyrini yavaşla
tacağını itibara alarak mevcut kanunda olduğu 
gibi para kıstasının muhafazasını ve ancak 
bütçeye tahmil edeceği külfetle mülk sahipleri
nin haklarını telif etmek üzere para ile ödene
cek miktarı bin lira yerine üç bin lira olarak tea
li itini Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle de mu
tabık kalarak kabul etmiştir. Tahvil ile ödene
cek bedeller karşılığının Hazinenin faiz, amor
tisman ve sair şartlar bakımından eşit olarak 
çıkaracağı tahvillerle ödenmesi hususu da Ma
liye ile mutabık kalınarak kabul olunmuştur. 
Ancak, kamulaştırılacak arazi bedellerinin ge
rek nakit ve gerek Hazine tahvilleriyle ödene
cek kısımlarının verilebilmesi, bir sene içinde 
yapılacak kamulaştırmaların ve tahakkuk e&e-
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cek bedellerin anlaşılmasından sonra mümkün 
olabileceği dikkate alınmış; ve fiilî ödemelerin 
kamulaştırmayı takibeden malî yılın ilk üç ayı 
içinde yapılacağı maddede açıklanmıştır. Şu ka
dar ki, arazisi kamulaştırılan mülk sahiplerinin 
de kamulaştırma bedellerini alıncaya kadar ge
çecek zaman içinde faizden mahrumiyetlerini 
önlemek üzere yürütülecek faizin kamulaştırma 
tarihinden başlamasını ve bir sene içinde çıkarı
lacak Hazine tahvillerinin faiz başlangıcının 
zaruri olarak malî yıl başından itibar edilmekle 
beraber kamulaştırma tarihi ile malî yıl başına 
kadar geçecek zamana ait faizin akden ödenme
sini gerekli bulmuş ve madde bu değişikliklere 
göre 19. madde olarak tasarıda yer almıştır. 

47 nci madde Adalet Komisyonunun, 51 nci 
madde Hükümetin, 53 ncü madde Adalet Komis
yonunun, ve 56 nci madde İçişleri Komisyonu
nun metni dairesinde 20, 21, 22 ve 23 ncü mad
deler olarak ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Adalet Komisyonunun birinci ek maddesi 24 
ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun ek ikinci maddesi bu 
kanun gereğince topraklandırılacak olanlara da
ğıtılmak üzere Tarım Bakanlığı emrine geçen 
arazi dağıtılmcaya kadar hiç bir sebep ve suret
le satılamamasını temin maksadiyle tasarıya 
eklenmiş ise de, dağıtılmasında fayda olmıyan 
arazinin Tarım Bakanlığınca belirtilip Maliye 
Bakanlığına bildirildiği takdirde Maliyece satıl
masını ve evvelce kendi kanunlarına göre Hazi
nece miktar üzerine yapılmış satışlarla teffiz ve
ya tahsis muamelelerinden dolayı paralı veya 
parasız verilen arazinin teknik esaslara göre ha
ritasının yapılmamış ve bu sebeple hakiki mik
tarları tâyin edilememiş arazide ölçü neticesinde 
çıkacak ve başlıbaşma dağıtımında fayda görül-
miyen parçaların zilyedlerine evvelki esaslar dai
resinde temlikini sağlıyacak bir nümün de bu 
maddeye eklenmesi hakkındaki Hükümet teklifi 
uygun görülmüş ve bunu temin edecek bir hü 
küm eklenmek suretiyle 25 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 3, 4, 5 ve 6 nci mad
deleri 26, 27, 28 ve 29 ncu maddeler olarak ay
niyle kabul edilmişlerdir. 

Bu tasarının 6 nci maddesi hükmü gereğince 
Toprak komisyonları tarafından mahallinde ya
pılan incelemeler neticesinde belirtilmiş bulunan 
Hazineye ait arazinin tapuya tescilini sağlamak 

( S. Sa: 

maksadiyle bir hüküm tedvini zaruri görülmüş 
ve bundan başka eşhasa ait olup yine aynı esas
lar dâhilinde belirtilen ve başkaları tarafından 
itiraz edilmiyen tapulu arazinin de aynı şekilde 
tescilini sağlamak ve itiraz vukuunda yargıcın 
kararını almak gerektiği anlaşılmış olduğundan 
bu esasları ifade etmek üzere kaleme alman bu 
madde 30 ncu madde olarak tasarıya eklenmiştir. 

Adalet Komisyonunun 5 nci maddesi Hükü
met tasarısının ikinci maddesiyle kaldırılan hü
kümleri de içine almak suretiyle yazılmış ve 31 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 3 ncü maddesi, geçici 
birinci madde olarak ve geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri geçici 2, 3 ve 4 ncü maddeler olarak ay
niyle kabul edilmişlerdir. 

Bu tasamın 12 ve 19 ncu maddelerine göre 
kamulaştırma bedelinin hesabında tatbik edile
cek misle ait hüküm ile kamulaştırma bedelleri
nin ödenmesine ait hükmünün kanunun yürürlü
ğü tarihinden önce kamulaştırılmış arazinin 
ödenmiş veya ödenmemiş bedelleri hakkında da 
uygulanması adaleti temin bakımından uygun 
görülmekle Komisyonumuz bu hükmü geçici 3 
nclr madde olarak kabul etmiştir. 

Adalet Komisyonunun 6 ve 7 nci maddeleri 
32 ve 33 ncü madde olarak ayniyle kabul edil
miştir. 

Raporun umumi mütalâa kısmında açıklan
dığı üzere diğer komisyonlarca teklif edilip esası 
Komisyonumuzca da uygun görülen ve sahibi ta
rafından işlenmiyen arazinin ancak iki bin dö
nümden ve sahibi tarafından işlenen arazinin beş 
bin dönümden yukarı kısmının kamulaştırılabi-
leceğini tesbit eden 16 nci maddenin müzakere
sinde üyelerden Mahmut Nedim Gündüzalp'ın 
bu istisnaların orta işletmeyi koruma maksadına 
müstenit bulunmasına ve köy hudutları içinde 
yabancıların 442 sayılı Kanunun 87 nci madde
sinde arazi edinememeleri kaydının bulunduğuna 
göre bu istisnalardan köylerde henüz mülklerini 
Türk Vatandaşlara devretmemiş bulunan ya
bancılara ait araziye teşmili doğru olamıyacağı 
ve bunlara ait arazinin tamamının kamulaştı-
i'ilacağına ait bu kanunda bir hüküm tedvini 
gerektiği hakkındaki teklifi üzerine Maliye ve 
TDışişleri Bakanlıkları Hukuk Müşavirleri dfe 
çağrılarak gerekli izahat alınmıştır. 

Hazine Hukuk Müşaviri yabancıların köy 
sınırları içinde toprak edinememeleri hakkın-
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da Köy Kanununda mevcut hükmün kifayet
sizliği anlaşılarak bu kanunun yürürlüğe gir-
UiegİIldeil Önce edinilmiş toprakların tasfiyesi 

eerM^ « tan için Başbakanlığın 
«»«.«â .<» ^ » ^ y ^ , »»„,w.w„-4. „„ f^i^ievisrie Tar ım 
Bakanlıkları temsilcileriyle birlikte yapılan ça
lışmalarda esas itibariyle bu mülklerin tasfi
yesine ait hükümler tedvininde mutabık kalın
dığı cihetle GKindüzalp'm teklifinin bu esasla
ra uygun görüldüğü açıklanmasına mukabil 
Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri arazi ka
mulaştırılmasında yurtdaşjarımızla yabancılar 
arasında farklı muamele yapılmasının üzerin
de durulmaya değer bir konu olduğunu ve böy
le bir tefrik yaplmasına zaruret varsa bunun 
özel kanununa bırakılması uygun olacağını ifa
de etmiş ve komisyonumuz çoğunluğu da bu gö
rüşe iştirak ile yabancıların köy sınırları için
de bulunan topraklarının tasfiyesi hususunda 
hazırlanmakta olduğu bildirilen kanun tasarı
sının bir an önce hazırlanarak Meclise getiril
mesinin mazbatamızda tebarüz ettirilmesini uy
gun bulmuştur. 

Bu esas dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Süzcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 

/. H. Tigrel M. Akalın 
Kâtip Mülâhazalarım var 

Ankara Amasya Ankara 
F. öymen A. K. Yiğitoğlu N. Eriş 

Ankara 
C. Gölet 
Diyarbakır 

§. Ulug 
İzmir 

A. İnan 
Malatya 

M. 8. Eti 
Ordu 

H. Yalman 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Erzincan 
N. Pekcan 
Kırklareli 

Kor gl. K. Doğan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Diyarbakır 
C. Ekin 
İstanbul 

E. Amaç 
Kırşehir 
Ş. Torgut 
Niğde 

R. Gürsoy 
Trabzon 

A. R. Işıl 
Urfa Urfa 

A. Akan E. Tekeli 

Edirne 
Yabancıların köy sınırları içinde mülk 
edinmeleri hususunda Türklerden farklı mu
amele görmeleri esası 441 sayılı Kanunda yer 
almış bulunduğuna ve prensip itibariyle de 
bu mahallerdeki yabancılara ait toprakların 
tasfiyesi için yeni hükümler tedvini derpiş 
edilmiş bulunduğuna göre topraksız çiftçiler
le yeter toprağı olmıyan çiftçileri topraklan
dırmayı istihdaf eden bu kanunun tatbiki sı
rasında kamulaştırılması gerekli görülen ya
bancılara ait topraklardan sahibi tarafından 
işlenilmiyen arazide iki bin ve işlenilen top
raklardan beş bin dönüm kendilerine bırakıl
ması esas prensipe ve bu da kanunun hedef 
ve gayesine aykırı bulunduğundan bu kanuna 

bu hususta bir hüküm konmasını gerekli 
bulmaktayım. 

M. N. Gündüzalp 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

. bâzı hükümler eklenmesine dmr Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4753 sayılı Çitçiyi Topraklan
dırma Kanununun 13, 17, 20, 21, 24, 31, 38, 39, 
45, 47 ve 51 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bazılarının 
da kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve 

hükümlerin eklemnesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun: 

1, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 34, 45, 56 ncı 
maddeleri aşağıdaki şekillerde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu kanunun güttüğü başlıca 
maksatlar şunlardır: 

A) Arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçi
leri aileleriyle birlikte geçinmelerini sağlıya-
eak ve iş kudretlerini değerlendirecek ölçüde 
araziye sahip kılmak; 

B) Kendilerine arazi verilenlerle yeter ara-
sizi bulunup istihsal vasıtaları eksik olan çift
çilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma 
ve çevirme sermayesi, eanh ve cansız demirbaş 
vermek; 

C) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİRİ 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzılarının 
da kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve 

hükümlerin eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun: 

1, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 31, 34, 38, 
39, 45, 47, 51, 56 ncı maddeleri aşağıdaki şekil
lerde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Tarım Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzt 
maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzt 

maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak-
landırma Kanununun : 1, 2, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 24, 31, 33, 34, 38, 39, 45, 47, 51, 53, 
56 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 1. — Bu kanunun güttüğü başlıca 
maksatlar şunlardır : 

a) Arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçilerle 
bu kanun gereğince topraklandınlmalan kabul 
edilenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini Bağlıya
cak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek ölçüde ara
ziye 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; 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlen
mesini sağlamak. 

Madde 2. — Arazide ekim, dikim, bakım ve 
yetiştirme yollan ile nebat, hayvan veya hayvan 
mahsulleri istihsalinde bulunmaya veya bu mah
sullerin yetiştiricileri tarafından işlenip değer
lendirilmesine çiftçilik ve bu işleri devamlı ola
rak yapanlara çiftçi denir. 

Bu kanuna göre tarım işçisinden maksat : 
Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi olmayıp 
da en az üç yıldan beri muayyen bir bölgede 
yerleşmiş ve devamlı olarak bir ücret veya dev-
şirilecek semere veya hasılatın bir hissesi muka
bilinde bedenen çalışanlardır. 

Madde 6. — Arazi mülkleri yÜ7 ölçüsü ba
kımından küçük, orta ve büyük arazi olmak 
üzere üç boya ayrılır. 

Küçük arazi, 500 dönüme kadar olan ara
zidir. 

Orta arazi, 501 dönümden 5 000 dönüme ka
dar olan arazidir. 

Büyük arazi, 5 000 dönümü geçen arazidir. 
Arazinin boylara ayrılışında nerede olursa 

olsun bîr kişiye ait bütün arazinin tu tan hesap
lanır. 
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Ta. K. 

Madde 7. - - Bu kanunda arazi işlenmesin
den maksat türlü kültür arazisinin boş bırakıl-
mayıp tabiî ve mahallî şartlara göre ekim, dikim 
ve bakılma iktisadi bir şekilde değerlendirilme
sidir. 

Dinlendirme, nadas ve işletme hayvanları için 
otlaklık ve harman yeri gibi makbul bir özür ol
maksızın üstüste 3 yıl sürüm, ekim, dikim ve bakım 
görmiyen arazi işlenmiyor sayılır. Arazinin işle
nip işlenmediğini Tarım Bakanlığı belli eder. Bu 
karara karşı arazi sahibinin itiraz ve başvurma 
hakkı saklıdır. 

Madde 11. — Bu kanunun 15 nci maddesi 
uyarınca kamulaştırma ve dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer belli 
edilmek suretiyle bu iş o yerin bağlı olduğu il 
gazetesi ve mahallindeki diğer münasip vasıta
larla ilân olunur. Yerlerinde bu ilânın yapılmış 
olduğu resmî gazetede bir defa ve ayrıca Ankara 
İstanbul ve İzmir'de çıkan ikişer gazetede en az 
birer gün ara ile üç defa yayımlanır. Bu gazete
lerde yapılacak ilk ilân resmî gazete ile yapıla
cak ilândan sonraya bırakılamaz. Resmî gazete 
ile yayımlanma tarihinden başlıyarak üç ay için
de özel idareler, belediyeler, her çeşit vakıflar, 
köyler ve o yerde oturan gerçek kişilerle, özel hu
kuk tüzel kişileri tasarruf larındaki araziden sınır
ları belli olmıyanlarm köşelerine taş dikmek hen
dek açmak veya o yerde tedariki mümkün vasıtalar
dan faydalanmak suretiyle sınırlarını belirtmek 
ve arazilerine ve üzerlerindeki yapı ve tesislere 
ait beyan kâğıtlarını doldurup tasarruf belge
leri veya muhtarlarca onanmış benzerleriyle 
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îıgiş. K. | 

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 değerlendi
rilmesidir. 

Dinlendirme, nadas ve hayvanları otlatma 
ve askerlik, belgelendirilmiş uzun hastalık, ölüm 
gibi makbul bir özür olmaksızın üst üste üç yıl 
sürüm, ekim, dikim ve bakım görmiyen arazi 
işlenmiyor sayılır. Arazinin işlenip işlenmediği
ni Tarım Bakanlığı belli eder. Bu karara karşı 
arazi sahibinin itiraz ve baş vurma hakkı sak
lıdır. 

Madde 11. — Bu kanunun 15 nci maddesi 
uyarınca kamulaştırma ve dağıtma işlerine 
başlanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı 
yer belli edilmek suretiyle bu iş o yerin bağlı 
olduğu il gazetesi ve mahallindeki diğer müna
sip ve mûtat vasıtalarla ilân olunur. Yerlerinde 
bu ilânın yapılmış olduğu Resmî Gazetede bir 
defa ve ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de çı
kan ikişer gazetede en az birer gün ara ile üç 
defa yayımlanır. Bu gazetelerde yapılacak ilk 
ilân Resmî Gazete ile yapılacak ilândan sonra
ya bırakılmaz. Resmî Gazjete ile yayımlanma ta
rihinden başlıyarak üç ay içkide özel idareler, 
belediyeler, her çeşit vakıflar, köyler ve' o yerde 
oturan gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişileri 
tasarruflarmdaki araziden sınırları belli olmı-
yanlann köşelerine taş dikmek hendek açmak ve
ya o yerde tedariki mümkün vasıtalardan fay
dalanmak suretiyle sınırlarını belirtmek ve ara
zilerine ve üzerlerindeki yapı ve tesislere ait be
yan kâğıtlarını doldurup tasarruf belgeleri veya 

Aid. K. 

Müşterek arazi mülkiyetinde her kişiye ait 
hisse ayrı ayrı hSsap edilir. 

İştirak halinde tasarruf edilen arazi 11 nci 
maddede yazılı ilânın yapılmasından itibaren bir 
aylık süre içinde hisseliler tarafından müşterek 
mülkiyete çevrilmemişse, yalnız o arazi üzerin
deki iştirak halindeki mülkiyet kendiliğinden kal
kar ve bulunacak hisse miktarlarına göre müş
terek mülkiyet teessüs eder. İlgililerin bu suretle 
buluı^acak hisse miktarları hakkında 25 ve 26 
nci maddelere göre itiraz hakları saklıdır. 

Madde 7. — Bu kanunda arazi işletilmesin
den maksat, türlü kültür arazisinin boş bırakıl-
mayıp tabiî ve mahallî şartlara göre ekim, dikim, 
bakım, yetiştirme yollan ile nebat, hayvan veya 
hayvan mahsulleri istihsali suretiyle iktisadi bir 
şekilde değerlendirilmesidir. 

Dinlendirme, nadas, askerlik ve belgelendi
rilmiş uzun hastalık gibi mâkul bir özür olmak
sızın üst üste üç yıl birinci fıkra hükmüne göre 
iktisadi şekilde değerlendirilmiyen arazi işlenmi
yor sayılır. 

Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Bakan
lığı belli eder. Bu karara karşı arazi sahibinin 
Bakanlığa itiraz veya idari kaza mercilerine 
dâva hakkı saklıdır. 

Madde 11. — Bu kanunun 16 nci maddesi 
uyarınca kamulaştırma ve dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapıalcağı yere 
belli edilmek suretiyle bu iş o yerin bağlı oldu
ğu il gazetesi ve mahallindeki diğer münasip ve 
mûtat vasıtalarla ilân olunur. Yerlerinde bu ilâ
nın yapılmış olduğu Resmî Gazetede bir defa ve 
ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan bi
rer gazetede yayınlanır. Bu gazetelerde yapıla
cak ilândan sonraya bırakılmaz. 

Resmî gazete ile yayınlama tarihinden baş
lıyarak bir ay içinde özel idareler ,belediyeler, 
her çeşit vakıflar, köyler ve hakiki yüz ölçüsü 
2000 dönümden fazla araziye sahip bulunan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri tasar-
ruflarmdaki her parça araziden sınırları belli 
olmıyanlarm köşelerini o yerde tedariki müm
kün vasıtalardan faydalanmak sureti ile belirt
mek ve araziye ve üzerlerindeki yapı ve tesis
lere ait beyan kâğıtlarını doldurup tasarruf bel
geleri veya muhtarlarca onanmış suretleri ile 
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Hti. 

Madde 13. — Beyan kâğıtlarının gerçeğe 
uygunluğunu yetkili yerler tasarruf belge ve da
yanakları üzerinde, yerinde incelerler. Böylece, 
Özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edilerek 
Devlete ait olanların bu belirtilişe göre tapuca 
tescili yapılır. 25 ve 26 ncı maddelerin hükümleri 
saklıdır. 

Ta. K. 

birlikte Tarım Bakanlığınca yetkilendirilecek 
yerlere vermekle ödevlidirler. 

Şuyulu olarak tasarruf olunan arazide bu 
ödev her hisse sahibine düşer, hisse sahiplerin
den orada bulunmıyanlarla küçüklere ve kısıt
lılara ait arazinin belli edilmesi ve beyan kâğıt
larının verilmesi işiyle kanuni temsilcileri ödev
lidirler. 

Tasarruf belgeleri olmıyanlar tasarrufları
nın dayandığı sebepleri beyan kâğıtlarına ya
karlar. 

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

Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen 
gerçeye uygunluğu muhtarlar tarafından ona
nır. 

Bölge dışında oturan arazi sahipleri beyan 
kâğıtlariyle eklerini oturdukları yerin en büyük 
mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri veril
diği tarihi belli ederek bunları vakit geçirmek
sizin kanunun uygulanmasına başlanmış olan 
yerlerdeki yetkili yere verilmek üzere o ilin va
lisine gönderirler. 

Yüz ölçüsü 1000 dönümden aşağı olan toprak 
sahipleri bu maddedeki mükellefiyete tâbi de
ğildirler 

Madde 14. — Arazisi ol miyarı veya yetmiyen 
çiftçilere (tarım işçileri dâhil) dağıtılmak üze
re aşağıda yazıl ıarazi, üzerinde zirai işletme ile 
ilgili yapı ve tesisleriyle birlikte Tarım Bakan
lığınca kamulaştırılır. 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel ki
şilikleri namına Vakıflar Genel Müdürlüğü ve
ya mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte 
bulunan bütün vakıf arazisinin tamamı; 

b) özel idare ve belediyelere ait olup da 
kamu hizmetlerinde kullanılmıyan arazi; 
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îçif K. 

benzerleriyle 
îtkİilendjrilecek 

düşer 

edilmfesi 

muhtarlarça onanmış 
um Bakanlığınca ye 
raekle ödevlidirler. : , 

, Şüyulu.. olarak tasarruf 
ödev hey, hisse sahibine düf 
den orada bulunmıyanjtarla 
lara ait arazinin belli,edilra 
rının verilmesi işiyle kanuni 
dirlçr* 

Tjagarr,u£ belgeleri jplmry^nlar 
dayandığı L sebepleri bcfan ' ' 

.Beyan,,kâğıtlarında, tapada 
gösterilmekle beraber arazinin 
buna uymuyorsa bilişen 
gerçeğe en yakın tanırlın 

Beyan kâğıtlarının)' 1 
gerçeği-uygunluğu muhtarlletr 

Bölge dışında oturan ***' 
fcâğıtlariylev eklerini 
mülkiye üstüne verirfer 
diğî târihi belli ederek'tarafları 
zin kanunun uygulanfcıas 
deki .yetkili yere verilmek 
gönderirler. 

Yüz ölçüsü 1000 c$nüm|den 
sahipleri bu maddedeki mi 
dirler. 

olunan arazide bu 
hisse sahiplerin-

[küçüklere ve kışıtiı-
ye beyan kâğıtla-

temsilcileri ödevli-

îinia 

birlikte Ta-
yerlere ver-

tasarruflarmın 
fagotlarına yazarlar. 

yazılı miktarlar, 
gerçek yüz ölçüsü 

ıjaiktar; bilinmiyorsa 
oltınan miktar yazılır. 

bilinebilen 
tarafından onanır. 

prazi sahipleri beyan 
Oturdukları yerin en'büyük 

İlülkiye üstleri veril-
vakit geçirmeksi-

başlanmış olan' yer-
üzere o ilin valisine 

keridilerince 

aşağı olan toprak 
ikkellefiyete tâbi değil-

Madde 13. — Hüfcüme în 
•dütaiştir. 

Itşdâe 14. — Arazisi 
çiftçilere (Tarım ikileri 
re aşağıda yazılı arşzi 
ilgili yapı ve tesisleriyle 
İlgınca kamulaştırılıj:. 

a) Mülhak ve şıazbıjt 
likieri namına Vakiflar 
mütevelliler tarafından 
nan Mtün vakıf arjazisintm 

b) özel idareleŞre ahf 
lerinde kullauılmıyan arazı 

teMif i aynen kabul 

Tî 

Ad*»* 

birlikte Tarım. Bakanlığınca yetkilendirilecek 
yerlere vermekle ödevlidirler. , i 

Müşterek veya iştirak halinde tasarruf edi
len arazide bu ödevi her Jıisse sahibi yapar.1 His
se sahiplerinden orada b{ulunmıyanlarla küçük
lere .ve .kısıtlılara ait arazinin belli edilmeisi ve 
beayn kâğıtlarının verilmesi işi ile temsiljcileri 
Ödevlidirler. [ { 

Tasarruf belgeleri oljmıyanlar tasanrüjfları-
nın dayandığı sebepleri! beyan kâğıtlarınk ya
zarlar. , J i [ ' . 

Beyan kâğıtlarında tapuda yapılı miktarlar 
gösterilmekle beraber, Arazinin gerçek yfiz öl
çüsü buna. uymuyorsa Silinen miktar; bilinmi
yorsa gerçeğe en yakm tahmin olunan njriktar . 
yazılır.; r . ] 

Beyan kâğıtlarının {kendilerince bilinjebilen 
gerçeğe uygunluğu rauptarlar tarafından1 ona
nır. j ' | 

Bölge dışında oturajı arazi sahipleri .beyan 
kâğıtları ile eklerini oturdukları • yerin ^n bü
yük mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri 
verildiği tarihi belli ederek bunları vakitj geçir-

• meksîzîn kanunun uygulanmasına, başlanmjuj olan 
yerdeki yetkili yere vemlmek üzere o ilin valisi-
ne gönderirler. 

•lmiyan veya yetmiyen 
iiâlpl) dağıtılmak üze-

üzkrrade zirai işletme üe 
birlikte Tarım Bafcan-

vakıflartn tüzel kişi-
jîenel Müdürlüğü veya 

tasarruf edilmekte bulu-
tamamı; 

olup da kamu hizmet-

î i 
, Madde 14, — Arazfsi olmıyan, veya yfetmiyen 

çiftçilere ve bu kanu&ı gereğinlce topr&klandı-
rılm4arı kabul edilenlere dağıtılmak üzere aşa
ğıda yazılı arazi üzfcrmde zirai işletme ile ilgili 
y$pı Ve tesisleriyle birlikte Tarım Bakakhğuıea 
kamulaştırüır : j ; 

. a) Mülhak ve malzbut vakıfların tükel kişi
likleri namına Vakıflar Genel Müdürlüğü veya 
mütevellfîer tarafındajn tasarruf edilmekte bulu
na» |>üt7an vakif araaUinin tamunu .;. !; 

tbı>. özel idare :ye|- beledî^elfere ait olupta 
(•S. Sayısı : 20&) j - • ' | İ 
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Madde 3,7. -~ Topfekaıs;-vey*> ftr< top1 »akı • olan 
ortakçılar, kiı'aeıltır veya yt&ma âggifcri tıar&füv 
dım işieıwıekttv *bniuö«« arftginİR (KeMi seçtiği 

Ta, K. 

o) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile
rine ait araziden beş bin dönümü geçen parçala
rı; 

(Zirai Devlet Kuruluşlar] ve müesseseleri 
arazisinin beş bin dönümden yukarı kısmı işlen
mek şartiyle ve Bakanlar Kurulu karariyte bu 
hükmün dışında bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlürğe girmesinden son
ra işlenmiyen arazi; 

e) Kamulaştırılan araziden yapı ve tesis
lerden kahve, han, dükkân değirmen ve fabri
ka gibi - zirai işletme ile ilgili olmıyanlar, bağ 
ve bahçeler zeytinlik ve palamutluklarla oka-
lüptüs ve kavaklık gîbi ağaçlıklar kamulaştır
ma dişmda bırakılır. 

Madde 15. — Btt kanunim.kamulaştırma hü
kümlerinin uygulanacağı ve dağıtmışı yapılaca
ğı bölgeler T&rııu Bakanlığının teklifi üe ve 
Hakanlar Kurulu kararı ite belli, edilir. Her il 
bir1 bölge sayalır, Jler bölgede yapılao&k ilândan 
sonra hemen o bölgede kamulaştırma ve dağıtma 
işine, başlanabilir, özel durumda bulunan ilçeler 
ayrı bir bölge sayılabilir. 

M»£d« .16. —- Bu kananm^gulandığı bUgrter-
de dağıtma işlerine 8 nci madde gereğince ^O^F*; 
Jete ait olan arazi île 14 ncü madde esaslarına gö
re kam ulaştırılacak araziden başlanır. Bu arazi
nin 39 ncu madde uyarınca ihtiyaca kâfi gelmi-
yeoeği anlaşıldığı takdirde gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzel kişilerine ait toprakların kanıulaştı-
nhuasına gidilir.. Ancak mahallî imkân ve şart-
lar# göre gerekli tşsİ8;ve donatımı olduğu halcb 
sahibi tarafından i§Ietüeıı orta arazi kamulagtv 

Madde 17. — Q&tq@k, kişileıde özel huk?afc tü
zel kişileıwe ait olan v€sahibi -tarafısıdan isjle-
tilmiyen arazinin iki bi&:İi*n1»mclıea!L aşağısı Jeaaoaıa-
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c) Gerçek kişilerle özeli hukuk tüfcel kişile
rine-a&,ar$ziden beş bin dönümü geçen parçaları; 

(Zirai devlet kuruluşları ve müesseseleri 
arazisinin beş bin $önün(den .yukarı kısmı iş-
tlenrnek şartiyle ve Bâkanlhr 'Kuruda karariyle 
bu hükmün (lışmda Inrakıjabilir) 

d) Bu .kanunun sürürlüğe girmesinden son
ra ,iş.lenıniyen avazı: ; j 

e) Kamulaştırılan araziden yapı ve tesisler
den--kahve, han, dükjk&n, 
gibj. zârai işletme ile jilgHi 
•bahçeler,-zeytinlik ve- palımutluklarla okatüp-
tüs ve kavaklık gibi ağaçlıklar kamulaştırma 
dışında bırakılır. i 

değirmen ve fabrika 
olmıyanlar, bağ ve 

Madde 15. - - Tarım Kjomisyonunun 15 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

neı 

jS^âdde 16. — "Bu." kanunun uygulandığı böl-
gelerctç dağıtma, işi erine *5 nci madde gereğince 
Devfefe .ait olan araii Ue 14 ncü maddi? esasla
rına -göre kamulaştırılaeak araziden bajşlanır. 

Bu arazinin 39 neu madde uyarınca ihtiyaca 
kpLfrgelmiyeceği anlaşılan1 yerlerde kamulaştırıl
ması icabetten gerçek pişilerle, özel hu;Imk tjizel 
kişilerine ait toprattlardjtn sahibi tirajından 
işletilen 5.000 dönüme kaijlar olan orta arazi ka-
mmaİHrİtâhıaz. Ânejâk saıhiftl tarafından .istetil-
miyen orta arazînin kefndi seçeceği- yerden 
olmak üzere. 1500 dönümden fazlası kamulaştı-
rılabilir, Bu suretle kamulaştırma dışı kalan 
araziyi mal sahibi istediği şekilde işletmekte ser
besttir. 

*1İK. 
kamu tüm«&HRnde k^Üft» 

no^ait arazıçlsru 
(&nfa.î Doy Jet 

sariyle .•#,, -
raV4ışp$j£^ 

ra $#enmeyçn* arati! 
Kwnui^tı*4ftİ: 

kahve, <-,han, 
rai işletin* i ta 
^yt^îjk ve .p, 
lık gibi ağaçlıklar 

ap. arazı 
jtüzel' 

4önüteü'%^iı pa 
,rı ve rsM|lŝ eı 
iİKarıSfemi i | 

rolü. kâYaleıyîe b 

fc-i 
nncİıjrt $öfo 

r. pkpj jre te«$eı;<îert 
VQ ^ r i k a şıbi z\-

«inlar; bağ ve bafeİe?, 
a okaliptüs ve kavak

tı dtyjnda bıfakjhr. 

Maddeci
lerde dağıtma *#eriHfc 
Devlete ait arazi ile 14i 
kamul astırılacak 
39 ucu madde aj 
anlaşıldığı takdirde g* 

Utalığt bölge-
8 nci matfeU-î .geijreğiEce 

idde «töslarıia göre 
Bu aşarinin 

k£fj gelmeyeceği 
İtişilerlc ösel! hukuk 

tüzel kişilerine ait orta| arazinin kamulaştırılma
sına gidilir. 

orta alrazinin 

Jmlan ,a,ra^yi mal 

$*»$ kamJi-

Sahibi tarafında* 
2 r W ^ n ö ı ^ e n 
«ıcetie - kamıılaştuana 
-sahibi ifctê liği 

-Sahibi \ÜV&ÎI 
•kştın)am{iz. 

' H^dde' -16. —< m- k^*rabttii'«alrinla*tîiia M-
k«İin ı̂*hnb:'tı̂ !gülaftaMfeı re dağıtımın yolacağı 
bblğeler barını Bpkâhtfğimri te~fcl#i üzerifes Ba-
Katüâi5!-kürülükaratf^e belli edilir. | ter ilce 
bir b'dlge sâyrlir. $Ier|b$gwie yakılacak41âttdân 
sokra o bölgede1 Henftn] Koinftlfeytitfila ve1 &ağıtma 
îgî&'e basiftsâbürr. • <5teijekİi 'âhWde veya ^ 1 du-
rniıldö'TOurıWiİle'r'l)İr bölge" satılabilir! 

t 
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HÛ. 

yerde iklim, ekonomik şartlar ve o bölgenin nü
fus kalabalığı göz önüne alınarak) 500 den 1000 
dönüme kadarı, 'Tarım Bakanlığınca sahibine 
bırakılmak suretiyle, yukarda yazılı ortakçı, kira
cı ve tarım işçilerine (39 ncu madde gereğince 
dağıtmaya esas olacak miktara göre) ihtiyaçları 
kadarı dağıtılmak üzere kâmtilaştınlabilir. Arazi 
sahipleri yapılacak tebliğden başlıyarak 15 gün 
içinde kendilerine kalacak kısımları seçmedikleri 
takdirde Tarım Bakanlığı 18 nei maddedeki esas
lar dairesinde bu seçmeyi yaparak kamulaştırıla
cak yeri belli eder. Bu madde hükmünün uygu
lanmasında 15 ve 16 ncı maddelerin hükümleri 
işlemez. 

Aralıksız üç s«ne o çiftlik veya köyde ika
met etmiyen tarım işçileri hakkında bu hüküm 
uygulanma z. <• 

Madde 20. — Tarım Bakanlığınca kamulaş
tırılmasına karar verilen arazî ve üzerindeki 
yapı ve tesislerin sınırlarını, genişliğini ve nite
liklerini ve değerini gösteren kroki ve tutanak
lar kamulaştırma kararına bağlı olarak o ilin 
valisine.gönderi]ir. Kararın bir sureti sicile şerh 
verilmek üzere Tapu idaresine tebliğ olunur. 

Kamulaştırma kararının bir örneği kamulaş
tırılan a,razi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde gazete veya herkesin kolaylık
la görebileceği yerlere asılmak voliyle yayım
lanır. Ve ilgililerin beyannamelerindeki adres
lerine bildirilir. İlânın yapıldığı tutanak kâğıdı 
ile belirtilir. Bu ilân adresi belli olmıyan veya 
beyannamesinde yazılı adreslerde bulunmıyan 
ilgililere bildirik yerine geçer. 

Madde 21. — Kamulaştırmalarda bedel 1944 
yılı vergisine matrah olan kıymete göre hesap-

S 6 -
Ta. K. 

laştırılamaz. Şu kadar ki, topraksız veya az top
raklı ortakçı.'ve kiracıların,-;yerleşmiş oldukları 
yerde işletmekte bulundukları arazinin (Yanın
da dağıtılacak topraklar yoksa) bin dönümü ken
di seçtiği yerlerde sahibine bırakılmak suretiyle 
mezkûr ortakçı ve kiracıların 39 ncu madde ge
reğince ihtiyaçlarına yetecek kadarı dağıtılmam 
üzere kamulaştırlabilir. Bu ihtiyaçtan arta ka
lanı sahibine bırakılır. 

Mal sahibi kendisine kalan kısımları (Tasar
rufunda bulunan ve bu kısımların işletilmesiyle 
ilgili yapı ve tesislerle beraber) dilediği şekilde 
işletebilir. 

Madde 20. — Tarım Bakanlığınca kamulaş-
tırlmasına karar verilen arazi ve üzerindeki yapı 
ve tesislerin sınırlarım, genişliğini ve nitelikleri
ni ve değerlerini gösteren kroki ve tutanaklar 
kamulaştırma kararına bağlı olarak o ilin valisi
ne gönderilir. Kararın bir sureti sicile şerh ve
rilmek üzere tapu idaresine tebliğ olunur. 

Kamulaştırma kararının bir örneği kamulaş
tırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde mahallî gazetelerle veya herkesin 
kolaylıkla görebileceği yerlere asılmak yoliylî 
yayınlanır. Ve ilgililerin beyannamelerindeki 
adreslerine bildirilir, ilânın.; yapıldığı tutanak 
kâğıdı ile belirtilir. Bu ilân adresi belli olmıyan 
veya beyannamesinde yazılı adreslerde bulunmı
yan ilgililere bildirik yerine geçer. 

Madde 21. — Bu kamulaştırmalarda bedeî 
l 1944 yılı Vergisine matrah olan kıymete göre be-
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Madde 20. — Tarımj. Bakanlığınca kamulaş
tırılmasına karar verilenj arazi ve üzerindeki ya
pı ve tesislerin sınırlarımı, genişliğini ve nitelik
lerini ve değerlerini gösteren kroki ve tutanaklar 
kamulaştırma karafina liağlı olarak o ilin vali
sine gönderilir. Kararııjı bir sureti sicile şerh 
verilmek üzere Taun İdaresine tebliğ olunur. 

Kamulaştırma Sararının bir örneği kamulas-
^nlan arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde mahallî : gazetelerle ve herke.sin 
kolaylıkla görülebiljeoeği;yerlere asılmak yoluyla 
yayınlanır. Ve ilgililerin beyannamelerindeki 
adreslerine bildirilir. Ilanm yapıldığı tutanak 
kâğıdı ile belirtilir.; Bu ilân adresi belli olmıyan 
veya beyannamesinde Vazıh adreslerde bulun-
mıyan ilgililere tebliğ yarine geçer. 

Madde 21. — Kamulaştırmalarda, 1944 yılı 
vergisine matrah o|an kıymetin 4 misli, kamulaş-

Afl. K. 

Madde 18. — Kamula^tırılacak büyült ve orta 
arazide kamulaştırma ı dışında kalacak parçaları 
arazi sahibi dilediği gi ri seçer. Kamulaştırma dı
şında kalan parçaların dahi kamulaştırılmasını 
sahibi isterse Tarım I bakanlığı kamula§jtırmakla 
ödevlidir. • 

•• I • • » • 

Madde 20. — Tarım Bakanlığınca kamulaş
tırılmasına karar verilen arazi ve: üzerindeki yapı 
ve tesislerin sınırlarımı, genişliğini ve; nitelik* 
1 erini ve değerlerini gösteren kroki ve {tutanak
lar kamulaştırma kararına bağlı olarak <j> ilin va
lisine gönderilir. Katarın bir sureti siicile şerh 
verilmek üzere Tapu İdaresine .tebliğ olunur. 

Kamulaştırma kararının bir örneği, jkamulaş» 
tınlan arazi ve. üzerindeki yapı tesislerin bu
lunduğu yerde mahallî gazetelerle ve I herkesin 
kolaylıkla görebileceği yerlere asılmak!yolu ile 
yayımlanır ve ilgililerin beyannameleriıideki ad
reslerine bildirilir. Mânın yapıldığı tutanak kâ
ğıdı ile belirtilir. Bı| ilân, adiesi belli.olmıyan 
veya beyannamesinde] yazılı adreslerde bulunmı-
yan ilgililere tebliğ yjerine geçer. Arazi sahibine 
duyurulacak kamulaştırma karacına 25 nci mad
dedeki müddeti içinde itiraz edildiği ! takdirde 
altı ay zarfında kamulaştırma krarı kaldırılma
dıkça bu yerler üzerinde temliki tasarrufta bulu
nulamaz. 

Madde 21. — Kamulaştırmalarda, 1944 yılı 
Arazı Vergisine matçah olan kıymetin ;dört katı 
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Hü. 

lanıi'. 
Bin dönüme kadar yapılacak kamulaştırma

larda yukardaki kıyınotiıı 4 inişli, iki bin dönü
me kadar yapılan kamulaştırmalarda ikinci bin 
dönüm için üç misli ve 0-4 bin dönüme kadar 
2 1/2 misli, beş bin dönüme kadar 2 misli, beş 
bin dönümden yukarısı için bir misli kamulaş
tırılan arazinin bedelidir. 1833 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince ya
pılacak azaltma ve çoğaltmalara tekabül eden ara
zi vergi değerleri, kamulaştırma bedellerinin tâyi
ninde hesaba katılır. Kamulaştırılacak arazi
den, gizli kaldığından veya diğer bir sebepten 
dolayı 1944 Bütçe yılı başında kesinleşmiş, de
ğeri bulunmıyanlara çevrelerindeki en yakın 
benzeri arazinin sözü geçen yıl vergisine matrah 
olan değerlerine göre Arazi Vergisi Kanunu
nun yetkilendirdiği komisyonlarca değerleri 
biçilir. Bu,yolla bulunan değerler kesinleştikten 
sonra kamulaştırma karşılığına esas tutııllır. 

Bu fıkra gereğince tâyin olunacak değere 
•Hazine v€ mülk sahibi 11692 sayılı Kanun hü
kümlerine göre itiraz edebilirler. 

Hazinece taksitle satılmış olup da kamulaş
tırma .fasihinde .taksit bedelleri tamamen öden
memiş! olan-arazinin, ihale tarihinden kamulaş
tırma tarihine kadar geçen her yıl için ihale 
bedelinden % .5 tenzil edildikten sonra kalan" 
miktar vsrği kıymetinden fazla olduğu takdir
de kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 
14 ncü maddenin (e) -bendi gereğince kamulaş-
tmlacak «arazinin bedeli bölünmezden evvelki 
bütünün bağlı olduğu .hükümlere göre hesapla
nacak- tapuda -kayıtlı sahibine ödenir. 

'Madde 24. - - 21, 22, 23 ncü maldolerde ya
zılı işlemlerle ödevli'bütün yerler en geç 15 gün 
içinde kararvermk zorundadırlar. Bu süre için
de özürstîz olarak ödevini yapmıyan konıiu-
yönla'rln'Dâ&karı ve üyeleri hakkında"kanun ge
reğince kovuşturma- yapılır, ödevli komisyonlar 
çaluşma halinde 'değillerse yetkili makamlar ta
raf frıtJan'h-öm eh' toplantıya çağrılarak ödevleri 
yaptrrifrf. 

Madde 31. —• Kamulaştırma yapılan yerler
de arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı 
mtfdahli lâfatiy'te'katifafcilir. Tarım 'Ba t a l ı ğ ı -
nurbu dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın'do-

saplanır. Beş bin dönüme kadar yapılacak ka
mulaştırmalarda yukardaki kıymetin dört misli 
ve beş bin dönümden -yukarısı için üç misli ka
mulaştırma karşılığına esas oltır. 1833 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
yapılacak azaltma ve çoğaltmalara tekabül 
eden arazi vergi değerleri, kamulaştırma bedel
lerinin tâyininde hesaba katılır. Kamulaştırıla
cak araziden, gizli kaldğmdan veya diğer bir 
sebepten dolayı 1944 Bütçe yılı başında kesin
leşmiş değeri bıılunmıyanlara çevrelerindeki en 
yakın benzeri arazinin sözü geçen yıl vergisine 
•matrah- olan değerlerine göre Arazi vergisi Ka
nununun yetkilendirdiği komisyonlarca değerle
ri biçilir. Bu yolda bulunan def efler kesinleş
tikten sonra kamulaştırma karşılığına- esas tu-
"tulur. 

Bu fıkra gereğince tâyin olunacak' değere 
Hazine ve mülk sahibi 3692 sayılı Kanun hü
kümlerine göre itiraz edebilir. 
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tırnıa karşılığıdır. 1833 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin ikinci, fıkrası;gereğince yapılacak 
azaltma ve çoğaltmalara teiabül eden arazi ver
gi değerleri, kamulaştırma i bedellerinin tâyinin
de hesaba katılır. Kkmul^ştınlacak araziden, 
gizli kaldığından veya diğer bir sebepten dolayı 
1944 Bütçe yılı başında kesinleşmiş değeri bu-
lunmıyanlara çevrelerindeki en yakın benzeri 
arazinin sözü geçen yıl verdisine matrah olan de-
ğerylerine göre Arazi Verdisi Kanununun yet
kilendirdiği komisyonlarca değerleri biçilir. 

Bu yolla bulunan değerler kesinleştikten 
sonra kamulaştırma karşılığına esas tutulur, 

Bu fıkra gereğince: tâ^in olunacak değere 
Hazine ve mülk sahibi 3692 sayılı Kanun hü
kümlerine göre itiraz edebiljir, 

M«M»4t. 
bııi,edxfeM&.. 

HükÜBbe^ . teklifi ayıaoıı ka-

Madde 31. 
edilmiştir. 

Hükümetüi teklifi aynen kabul 

Adj K. 

kamjılaştıtma, ka^çdığıdı)?. 
1944 Bütçe yılı başınjda kesinleşmiş değeri bu-. 

Junmıy»»- arazide bu 4eğer, 543& sayılı T Vergi 
Usulü Kanuttu gereğinjee yetkili t komiayonlaı? 
tarafından belli edilir. (Ancak'bu Jd«g<er, Çevre
lerindeki en yakın benjzeri arazinin 194İ Büt
çe yılı vergisine matrah olan değerinden; fazla 
olama x. Bu yolla bulunan değer kesinleş-
dikteıı sonra, dört katy kamulaştırma karşılı
ğı olur. Bu fıkra gereğince tesbit olunacak de
ğere 5432 sayılı Vergi ] Usulü Kanunu hüküm
lerine göre itiraz edilebilir. 

Hazinece taksitle s a l m ı ş olupta kamulaştır
ma tarihinde taksit bedelleri tamamen ödenme
miş olan arazinin, ihale tarihinden kamulaştır
ma tarihine kadar geçen her yıl için ihalei bede
linden yüzde beş tenzil,edildikten sonra!kalan 
miktar vergi kıymetinden fazla olduğu takdir
de kamulaştırma bedeli olarak kabul edilip. 

Madde 24. — Hükünıetin teklif aynein ka
bul edümiftiLr. •"! 

Mudde ,31, — fiaaaulaetırma jf««öÜBi ''• yer-
leofde asazi ile âlğjüâ / d a l l a r a Tazm. Bakaıalığı 
müdahil sıfatı üe ktMaAilİE; Ta$$xı B&kftnbğı* 
n m bu - «daralarda ta r jpava baflı almaksızın 
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lil gös&MŞHteye, isteklerde bulunmaya ve ks*>un 
yolları»»|baş vmrnaya hakkı vardır. 

Şuyulp, arazîde, arassinia tümü kamuUşfarıl-
ıaıy^rsa' kamulaatin^a hisse esası üzenine yapı-
hr. Te ^^ttûn iıalesi Tarım-Bakanlığınca malı-
Hemed^tetanir . 

Mad<|e 38. — Arazi istiyenler: 
â) fÖn&Mfclerini ve medeni durumlarım; 
b) |&agileri olup olmadığını, varsa meşk

lerini v« gerdek yüz ölçüledhi; 
c) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle ta-

Ta. E. 

Madde 34. — Bu kanun hükümlerine göre ara
zi, »ile reislerine verilir. Arazi verilmesinde 
aşağıdaki sıra gözetilir: 

a) Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi ol
mayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kira
cılık yapanlar^ 

b) Arazisi yetmiyen çiftçiler; 
e) Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulundu

ğu yerde öteden beri tarım çiftçiliği ile geçinen
ler; 

d), Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-
den çiftçi olanlar; 

e) 59 neu' madde hükmüne göre mira« or
taklığından ayrılanlar; 

f) Tarım ve Veteriner okulları veya Tan» 
Bakanlığınca tanınmış tarim ^kuralarını bitiren
lerden arazisi oimıyatılar v©ja yetmiyenle*. 

Bu madde ışümulüne gire$ kimselerden ba
ğımsız bir işletme kuracak lurumda bulunan
lara; aile sahibi olmasalar dahi arazi verilir. 
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Madde 34. — Bu kanun hükümleri© göre da
ğıtılacak arazi, aile reislerine verilir. Arazi ve
rilmesinde aşağıdaki sıra gözetilir: 

a) Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi ol
mayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kira
cılık yapanlar; 

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

yerde Ötedenberi tarım işçiliği ile geçinenler; 
d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-

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

taklığından ayrılanlar; 
f) Tarım ve Veteriner • okulları veya Tarım 

Bakanlığınca tanınmış Tarım kurslarını bitiren
lerden arazisi olmıyanlar veya yetmiyenler. 

Bu madde şümulüne giren kimselerden ba
ğımsız bir işletme kuracak durumda bulunan
lara; aile sahibi olmasalar dahi arazi verilir. 

Madde 38. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

41 — 
Ad. K. 

delil göstermeye, isteklerde bulunmaya ve ka
nun yollarına baş vurmaya hakkı vardır. 

Tamamı kamulaştırılmıyan müşterek arazide 
kamulaştırma hisse esas üzerine, yapılır. Tarım 
Bakanlığı şuyuun izalesi için mahkemeye mü
racaat eder. 

Madde 33. — Kamulaştırma işlerinin başla
dığı bölgelerde kamulaştırûacak arazinin be
lirtilmesi ve ilgililere bildirilmesi 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 ara
zinin dışında yeniden kamulaştırma yapılamaz. 
Sonraki edinmelerle arazinin 14 ve 15 nci mad
delerde yazılı kamulaştırma hadlerine dâhil ol-
mas1 veya arazinin işlenmemesi halleri bu hük
mün dışındadır. 

Madde 34. — Bu kanun hükümlerine göre da
ğıtılacak arazi aile reisine verilir. Arazi veril
mesinde aşağıdaki sıra gözetilir : 

a) Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi ol
mayıp başkalarının arazisinde ortaklık, kiracılık 
yapanlar; 

b) Kendisinin veya ailesinin arazisi yetmi
yen çiftçiler; 

c) Tarım işçiliği ile geçinenler; 
d) Aile dışında kalmayı tercih eden fürular; 
e) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenler-

den çiftçi olanlar; 
f) 59 ncu madde hükmüne göre miras or

taklığından ayrılanlar; 
g) Tarım ve Veteriner Fakülteleri ile okul

ları veya Tarım Bakanlığınca tanınmış tarım 
kurslarını bitirenlerden arazisi olmayanlar veya 
yetmiyenler. 

Bu kanuna göre aile, karı, koca ve birlikte otu
ran fürularıdır. Reşit olan fürular kendi arzu
ları ile aile dışında kalabilirler, 

Bu madde şümulüne giren kimselerden bağım
sız bir işletme kuracak durumda bulunanlara; 
aile sahibi olmasalar dahi arazi verilir. 

Madde 38. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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rım alet ve vasıtalarını; 
d) Arazi istedikleri yeri; 
Gösteren o yerin ihtiyar kurulundan onan

mış bir beyan kâğıdını Tarım Bakanlığınca yet
kilendirilecek yerlere verirler. 

Lüzum görülen yerlerde ihtiyar kurulu önün
de, toprak komisyonu memurlarınca düzenlene
cek bir tutanak ile de yukarıki bilgiler ve istek 
tesbit edilebilir. 

Madde 39. — Hiç arazisi olmıyanlara, bölge
lere ve tarım çeşitlerine göre bir çiftçi ailesinin 
geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetlerinin 
değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet ve 
çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi içinde 
arazi verilir . 

Toprağı yetmiyenlerin arazileri yukardaki 
fıkra hükümleri dairesinde yeter miktara çıka
rılır. 

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

Toplu bir şekilde bağ ve bahçe yapılmasında 
fayda görülen yerlerde hiç arazisi olmıyanlar-
la ,arazisi yetmiyenlere ve arazisi yeter derece
de olanlara kendi ihtiyacını karşılamak ve en 
çok üç dönümü geçmemek üzere Hazine toprak
larından ayrıca bağ ve bahçe yeri verilebilir. 

Madde 45 — Kamulaştırma bedeli eşit tak
sitlerle ve kamulaştırmayı takibeden yıldan baş-
lıyarak yirmi yılda ödenecek yüzde beş faizli 
« Toprak tahvilleri » adlı Hazine tahvilleriyle 
ödenir. Her yılın kupon vâdesi 30 Eylüldür. 
Toprak tahvillerinin en küçük kupürü 100 lira 
itibari kıymetlidir. Kamulaştırma bedelinin 100 
liradan aşağı kesri tahvillerle birlikte 1000 lira
lık kısmı kamulaştırmayı takip eden yıl içinde 
para ile ödenir. 

Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre Ta
rım Bakanlığının teklifi üzerine beş milyon li
rayı geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belir
tilecek miktarda tahvil çıkarılır. Bu tahvilleri
nin ana ve faizini ihtiva eden kupon bedelleri 
vâdelerinden beş yıl sonra Hazine lehine zaman 
aşımına uğrar. 

Toprak tahvilleri, ödenmemiş kupon bedelle
ri üzerinden diğer Devlet tahvillerine tanınan 
imtiyaz ve haklan tamamen haizdirler. 

Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve di-

Ta. K. 

Madde 45. — Kamulaştırma bedeli eşit tak
sitlerle ve kamulaştırmayı takip eden yıldan 
başlıyarak*20 yılda Ödenecek % 5 faizli (Toprak 
tahvilleri) adlı Hazine tahvilleriyle ödenir. 
Her yılın kupon vâdesi 30 Eylüldür. Toprak 
tahvillerinin en küçük kuponu 100 lira itibari 
kıymetlidir. Kamulaştırma bedelinin 100 lira
dan aşağı kesri tahvillerle birlikte ve 17 nci 
madde gereğince yapılacak kamulaştırmalarda 
1000 dönüme kadar olan arazi bedeli kamulaş
tırmayı takibeden yıl içinde para ile ödenir. 

Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre 
Tarım Bakanlığının teklifi ürerine beş milyon 
lirayı geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca be
lirtilecek miktarda tahvil çıkarılır. Bu tahviller
in ana ve faizini ihtiva eden kupon bedelleri 
vâdelerinden beş yıl sonra Hazine lehine za
manaşımına uğrar. 

Toprak tahvilleri, ödenmemiş kupon bedel
leri üzerinden diğer Devlet tahvillerine tanı
nan imtiyaz ve hakları tamamen haizdirler. 
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Madde 39. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 45. — Kamulaştırma bedelleri, ka
mulaştırmanın yapıldığı tarihte tedavülde bulu
nan Hazine tahvilleriyle ödenir. 

Kamulaştırma bedelinin 100 liradan aşağı 
kesri tahvillerle birlikte ve 16 ncı madde gere
ğince yapılacak kamulaştırmalarda 1000 dönü
me kadar olan arazi bedeli, kamulaştırmayı ta-
kibeden yıl içinde para ile ödenir. 

Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre Ta
rım Bakanlığının teklifi üzerine 5 000 000 lira
yı geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belir
tilecek miktarda tahvil çıkarılır. 

29 ncu madde hükmü saklıdır, 

Ad. K. 

Madde 39. 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

Madde 45. — Kamulaştırma bedelleri, ka
mulaştırmanın yapıldığı tarihte tedavülde bu
lunan Hazine tahvilleriyle ödenir. 

Kamulaştırma bedelinin 100 liradan aşağı kes
ri tahvillerle birlikte ve 15 nci madde gereğince ya
pılacak kamulaştırmalarda 1 000 dönüme kadar 
olan arazi bedeli kamulaştırmayı takip eden yıl 
içinde para ile ödenir. 

Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre Ta
rım Bakanlığının teklifi üzerine beş milyon li
rayı geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belir
tilecek miktarda tedavülde bulunan Hazine tah
villeri ile aynı şartları haiz tahvil çıkarılır. 

2^ ncu madde hükmü saklıdır. 
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ğer giderleri karşılıyacak ödenek her yıl Devlet 
Borçları bütçesinde ayrı bir bölüme konur. Her 
tertipte çıkarma giderleri Devlet Borçları Büt
çesinde açılacak ayrı bir bölüme ödenek kayde
dilerek harcanır. 

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

29 ncu madde hükmü saklıdır. 

Madde 47 — Arazi verileceklere kuracakları 
işletme, yapı ve tesislerini meydana getirmek, 
bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık işletil
mesini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında kurulacak özel bir fondan 
kredi açılır. 

Kuruluş ve onarma kredisi yirmi beş ve yıl
lık işletme kredisi bir yıla kadar vadeli olabilir. 

Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktarla-
rına ve % 5 i yeçmemek üzere faizlerine ilgili 
esaslar, Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıkla
rınca birlikte belirtilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki 
özel fon için. her yıl bütçesine konacak miktar 
Hükümetçe belirtilir. 

Madde 51. — Bu kanun ile Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına verilen işler Bankanın 
asli görevlerinden olup banka bu işlerin yürütül
mesi için kuruluşuna zaruri gördüğü servis ve 
kadroları Tarım ve Maliye Bakanlıklannın mu
vafakati ile ekliyebilir. Ek kuruluş giderleri 
özel fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık 
ayrı hesap tutarak bilanço tanzim eder. 

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

Ta. K. 

Yıllık amortisman taksitlerim, faizleri ve 
diğer giderleri karşılıyacak ödenek her yıl Dev
let borçları Bütçesinde ayrı bir bölüme konur. 
Her tertipte çıkarma giderleri Devlet Borçları 
Bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme ödenek kay
dedilerek harcanır. 

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

29 ncu madde hükmü saklıdır. 
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Madde 47. 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi avnen ka-

Madde 51. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 47. — Arazi verileceklere kuracakları 
işletme, yapı ve tesislerini meydana getirmek, 
bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık işle
tilmesini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında kurulacak özel bir fondan 
kredi açılır. 

Kuruluş ve onarma kredisi yirmi beş ve yıl
lık işletme kredisi üç yıla Kadar vadeli olabilir. 

Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktarları
na ve % 5 i geçmemek üzere faizlerine ilgili esas
lar, Maliye, Tarım ve Ticaret^ Bakanlıklarınca 
birlikte belirtilir. 
* Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banakasındaki 

özel fon için, her yıl bütçesine konacak miktar 
Hükümetçe belirtilir. 

Madde 51. 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

Madde 53. — Bu kanun hükümlerine göre 
verilen gayrimenkuller, 42 ve 46 ncı maddeler ge
reğince borçalndırılacak miktar ile 47 nci madde
ye göre Ziraat Bankasında kurulacak özel fon
dan verilecek kredinin ulaşabileceği miktarın ta
mamı için borçlandırma senedinde yazılı şartlar 
dairesinde Ziraat Bnkasma ipotek edilmek sure
tiyle arazi verilen adına tapuya bağlanır. 

Teseili yapılan gayrimenkullerin tahliyeleri 
hükme haoet kalmaksızın o bölgenin en büyük 
mülkiye üstü tarafından icra dairesinden istenir, 
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MADDE 2. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun 64 ncü maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir : 

1505 sayılı Kanun ile 2613 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin (G) fıkrası kaldırılmıştır. 
2644 sayılı Tapu Kanununun 10 nsu maddesi ve 
14 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hüküm
leri kültür arazisi hakkında işlemez. 

Madde 56. •— Bu kanunla verilen arazi or
takçılıkla işletilemez. Ve kiraya verilemez. As
kerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi mak
bul sebepler varsa dilediği şekilde işletilebilir-. 

MADDE 2. — 4753 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Tarım Bakanlığı gerekli gördüğü yerlerde bu 
kanunun 8 nci maddesinin a ve d bentlerinde ya-
zili arazide yeter derecedeki miktarı üzerinde ku
ruluş ve onarma kredisi karşılığında yapı ve te
sislerini vücuda getirmek ve çevresinde örnek teş
kil etmek üzere köyler kurabilir. 

Topraksız veya az topraklı çiftçilerle Tarım 
ve Veteriner okulu mezunlarından istekli olan
ları bu köylere yerleştirilerek topraklandırır. Ve
rilecek yapı ve tesisler arazi verilenlerle açılacak 
kuruluş ve onarma kredisi şartlarına göre temlik 
olunur. 
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Madde 56. — Bu kanunla verilen arazi or
takçılıkla işletilmez ve kiraya verilemez. As
kerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi 
makbul sebepler varsa dilediği şekilde işletile
bilir. 

MADDE 2. — 4753 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Tarım Bakanlığı gerekli gördüğü yerlerde 
bu kanunun 8nci maddesinin a ve d bentlerinde 
yazılı arazide yeter derecedeki miktarı üzerin
de kuruluş ve onarma kredisi karşılığında yapı 
ve tesislerini vücuda getirmek ve çevresinde ör
nek teşkil etmek üzere köyler kurabilir. 

Topraksız veya az topraklı çiftçilerle tarım 
ve veteriner okulu mezunlarından istekli olan
ları bu köylere yerleştirilerek topraklandırır. 
Verilecek yapı ve tesisler arazi verilenlerle açı
lacak kuruluş ve onarma kredisi şartlarına gö
re temlik olunur. 

Gerekli bulduğu hallerde, 3116 sayılı Orman 
Kanununun 15 nci maddesi gereğince yapılacak 
nakillerde bu* madde hükmünden faydalanılır. 

Yukardaki fıkra gereğince yeniden kurula
cak köylerde veya mevcut köylere yapılacak 
eklemelerde Tarım Bakanlığı, 3116 sayılı Or
man Kanununun 17 ve 19 ncu maddelerindeki 
imkânlardan faydalanır. 

Bu madde gereğince kurulan köylere veya 
mevcut köylere eklenen evlere yerleştirilen aile
ler 2510 sayılı Kanunun 3683 sayılı Kanunun 2 
nci ve 5098 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle de
ğiştirilen 37 nci maddesiyle 38 nci maddesinin 
g fıkrasındaki muafiyetlerden faydalanırlar. 

Ad. K. 

tera dairesi gayrimenkulde bulunanlara bir tah
liye emri tebliği suretiyle 15 gün içinde tahliye ve 
teslim etmelerini bildirir. Bu müddet bitince 
gayrimenkul usulü dairesinde tahliye ve arazi ve
rilene, teslim edilir. Bu yerler başkasına kiraya 
verilmişse, tahliye olunması sebebiyle kiracı ki-
ralıyandan tazminat isteyemez. 

İcra dairelerinin yapacakları bu muameleler 
harç ve resme tâbi değildir. 

Madde 56. — İçişleri Komisyonunun teklifi 
aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş
tir. 

Ek madde 1. — Tarım Bakanlığı gerekli gör
düğü yerlerde bu kanunun 8 nci maddesinin a ve 
b bentlerinde yazılı arazide yeter derecedeki 
miktarı üzerinde kuruluş ve onarma kredisi kar
şılığında yapı ve tesislerini vücuda getirmek ve 
çevresinde örnek teşkil etmek üzere köyler kura
bilir. 

Topraksız veya az topraklı çiftçilerle Tarım 
ve Veteriner Fakülte ve okulları mezunlarından 
istekli olanlar bu köylere yerleştirilerek toprak-

I landırılırlar. Verilecek yapı ve tesisler arazi ve-
| rilenlere açılacak kuruluş ve onarma kredisi 
j şartlarına göre temlik olunur. Bu suretle verile-
J cck arazi, yapı ve tesisler de yedinci bölümdeki 
I takyitlere tâbi tutulur. 
| Gerekli bulunduğu hallerde 3116 sayılı Or-
j man Kanununun 15 nci maddesince yapılacak 
| nakillerde bu madde hükmünden faydalanılır. 
! Yukarıki fıkralar gereğince yeniden kurula-
j cak köylerde veya mevcut köylere yapılacak ek-
I lemolerde Tarım Bakanlığı 3116 sayılı Orman 

Kanununun 17 ve 19 ncu maddelerindeki imkân-
I ]ardan faydalanır. 
i Bu madde gereğince kurulan köylere veya 
; mevcut köylere eklenen evlere yerleştirilen aile-
I 1er 2510 sayılı Kanunun; 3683 sayılı Kanunun 
| 2 nci ve 5098 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile 
i değiştirilen 37 nci maddesi ile 38 nci maddenin 
i «g» füîrasmdaki muafiyetten faydalanırlar. 

( S. Sayısı: 209 ) 



— 48 
Hü Tft. E, 

( S. Sayısı : 209 ) 



Ad. K. 

Ek madde 2. — Bu kanunun 10 neu madde
si gereğince Tarım Bakanlığı emrine geçmiş ve
ya geçecek olan arazi hiçbir sebep ve suretle sa
tılamaz. 

Ancak, Hazinece miktar üzerinden satılan, 
tefviz veya tahsis edilen veya dağıtılan arazide 
ölçü neticesinde çıkan fazlalık; bitişiğinde başka
ca Devlet arazisi yoksa ve başlıbaşına dağıtüa-
mıyacak bir şekilde on dönüme kadar küçük par
çalardan ibaretse tapu sahiplerine veya mirasçı
larına evvelki satış veya borçlandırma bedelleri 
üzerinden temlik edilebilir. 

Ek madde 3. — Bu kanunun uygulandığı 
bölgelerde köy, kasaba ve şehirlerin zirai ve 
ekonomik şartları ile hayvan' varlıkları ve bu 
yönden gelecekteki gelişmeleri göz önünde tu
tularak tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazisi ay
rıldıktan sonra mera ve yaylak ihtiyaçları Ta
rım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kuru-
rulunca kabul edilen normlara göre hesaplanır. 
Belirtilen ihtiyaçlara göre kroki ve haritaları 
tanzim edilmek suretiyle bu yerler sınırlandırı
lır. Ve tutanakla tevsik edilir. 

Ek madde 4. — Ek üçüncü madde gereğin
ce yapılan tesbit ve tahdit neticesinde ihtiyaç 
fazlası olduğu anlaşılan mera ve yaylakların 
ziraate elverişli parçaları bu kanunun dördün
cü bölümüne göre. dağıtılabilir. 

Kabul edilen normlarına göre yapılan hesap
lama sonunda, mera ve yaylak ihtyacı içinde 
bulunduğu anlaşılan köy, kasaba ve şehirler hal
kının müşterek istifadesine, bu kanun gereğince 
Tarım Bakanlığı emrine geçen veya kamulaş
tırılan topraklardan lüzumu kadarı mera veya 
yaylak olarak tahsis olunabilir. 

Ek madde 5. — Köy, kasaba veya şehir hal
kı tarafından teamül gereğince müştereken is
tifade edilen mera ve yaylaklarda: 

a) istifade edenler mera veya yaylağın çev
resinde bulunuyorlarsa her birinin ihtiyaçları 
göz önünde ^bulundurularak 3 ncü ve 4 ncü ek 
madde hükümleri uygulanır. 

b) İstifade edenler mera veya yaylağın 
çevresinde olmayıp ayrı yerlerde bulunuyorlar
sa, bu gibi mera ve yaylaklar dağıtım duş'ı bı
rakılır ve bunlardan teamül gereğince eskisi gi-
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MADDE 3. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa aşağıda yazılı olduğu üzere 
iki madde eklenmiştir: 

Madde 1. — Bir köy, kasaba veya şehir çift
çilerinin ziraat ve hayvancılıktaki durumları ile 
o köy, kasaba veya şehrin ekonomik şartlarına 
gcftet gelecekteki ziraat ve hayvancılık gelişmeleri 
göz önüne alınarak mera ihtiyacı belirtilir. İh
tiyaç belirtilmesinde Tarım Bakanlığının mera 
özelliklerine, ekonomik şartlara göre kabul ede

ceği norm esastır. Mevcut meralar bu esasa gö
re sınırlandırılır. Ve faydalanacak köy tüzel ki
şiliği adma intifa hakkı tapudaki köy sınır defte
rine kaydedilir. Norm miktarına göre, mera ih
tiyacı içinde bulunan köy, kasaba veya şehir 
çiftçilerinin faydalanmasına 10 ncu madde gere
ğince Tarım, Bakanlığı emrine geçen toprak
lardan, topraksız veya az topraklı çiftçilerin ihti
yaç artığından lüzumu kadarı tahsis olunabilir. 
İhtiyaç artığı meralar 4 ncü bölüm gereğince da
ğıtılır. 

Ek madde 2. — Bu kanunun kamulaştırma 
bedellerine taallûk eden hükümleri, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırılmış 
aça^bed^lj^ri hakkında da uygulanır. 

60 -
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MADDE 3. — 4753 saylı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş
tir. 

Ek madde 1. — Bir köy, kasaba veya şehrin 
Ziraat veya hayvancılıktaki durumu ile o köy, 
kasaba veya şehrin ekonomik şartlarına göre ge
lecekteki ziraat ve hayvancılık gelişmeleri gözönü-
ne alınarak mera ve yayla ihtiyaçları, Tarım 
Bakanlığınca kabul edilecek norm esaslarına gö
re belirtilip o köy, kasaba veya şehir halkının 
faydalanmalarına tahsis edilir. Gerektiği tak
dirde birden ziyade köyler arasında müşterek 
kalmak ve bu köyler halkı tarafından faydala
nılmak üzere de mera ve yayla tahsisi yapılabilir. 

Köy, kasaba veya şehir halkı tarafından fay
dalanılmakta bulunan mevcut mera ve yaylalar 
da bu madde hükmüne göre yeniden ve ihtiyaca 
göre sınırlandırılırlar. Bu kanun gereğince Ta
rım Bakanlığı emrine geçen topraklar, gerektiği 
takdirde mera olarak tahsis edilebileceği gibi 
ihtiyaç artığı meralar da 4 ncü bölüm hükümle

rine göre dağıtılabilir. Tahsis olunan meralar 
köy, kasaba veyap şehir tüzel kişilikleri adma 
tapudaki sınır defterlerine kaydedilir. 

Ek madde 2. — Ziraate elverişli olmayıp da 
hayvancılık için müsait bulunan meraların tapu
da kayıtlı dönüm miktarı arazi sahibine bırakılır. 
Ancak o köy ve kasaba mera, ihtiyaçları kâfi gel
mediği takdirde mal sahibinin hayvanlarına ge
rekli miktar seçtiği yerde kendisine bıkanlmak 
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MADDE 3. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

Ek madde 1. — Köy, kasaba ve şehirlerin 
ekonomik şartlariyle hayvan varlıkları ve bu 
yönden gelecekteki gelişmelerine göre mera ih
tiyaçları, Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca kabul edilen normlara göre 
hesaplanır. 

Köylerin kendi sınırları, şehir ve kasabala
rın genel sınırları içindeki mevcut ve halen fay
dalanmakta oldukları meralarının sınırları tu
tanakla tevsik, harita veya krokiye bağlanmak 
suretiyle belirtilerek tapudaki sınır defterine, 
köy, kasaba veya şehirlerin meradan faydalan
mak hakları kaydedilir. 

Bu kanun gereğince Tarım Bakanlığı emri
ne geçen ve topraklandırılacak çiftçilerin ihti
yaç artığı bulunan topraklardan lüzumu kada
r ı ; birinci fıkra gereğince yapılan hesaba göre 
mera ihtiyacı içinde olduğu anlaşılan köy, ka
saba veya şehir halkının faydalanmasına tahsis 
edilir. İhtiyaç fazlası olduğu belirtilen mera
ların ziraate elverişli parçaları topraksız veya 
az topraklı çiftçilere bu kanunun 4 ncü bölümü 
gereğince dağıtılabilir. 

Ek madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en çok üç yıl içinde il 
ve ilçelerde kurulacak özel komisyonlar tara
fından, birinci maddedeki belirtme ve sınırlan
dırma işleri yapılır, özel komisyonlar il genel 
meclisi ile ilgili belediye meclisi ve ziraat oda-

öl — 

bi istifade ederler. Köy, kasaba, veya şehir sı
nırlarında yapılan veya yapılacak değişiklik
lerin teamüle dayanan müşterek istifadeye te
siri olmaz ve bu sebeple istifade ücret veya kar
şılığı istenemez. 

Ancak, madde gereğince yapılacak incelemeler 
sonunda, müştereken istifade hususunda katî bir 
zaruret görülmezse bu gibi mera ve yaylaklarda 
da 3 ncü ve 4 ncü maddeler hükümleri uygu
lanabilir. 

Ek madde 6. — Köy, kasaba veya şehirler hal
kının münferiden veya müştereken faydalanmala
rına terk olunan mera ve yaylaklar özel mülkiyet 
konusu olamazlar. 

MADDE 3. — 4753 sayılı Kanundaki geçici 
madde aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Geçici madde — 4753 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, Devletin hususi mül
kiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufunda bulu
nan ve âmmenin hizmetine tahsis olunmıyan sa
hipsiz hamtoprağı işgal edenlere hiç toprakları 
yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine göre tâyin olunacak iskân haddi için
deki miktarı; toprağı ölüp da tutarı iskân haddfc 
ni geçmezse bu yerlerin iskân haddini dolduracak 
miktarı parasız terk olunarak adlarına tesâit 
edilir. 

Ancak, taşlık ve pırnallık olup da imar için 
nıasraf ve emek sarfederek bağ ve meyvalık haline 
getirilmiş topraklar miktarı her ne olursa olsun 
imar edene parasız terk olunarak adlarına tescil 
edilir. 

1515 sayılı Kanun ve 11 . V . 1929 tarihli ve 
501 sayılı Kamutay Kararı hükümleri saklıdır. 
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üzere ihtiyaç miktarı bu araziden ayrılır. 
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larmdan seçilerek birer üyeden teşekkül eder. 
îl merkezlerinnde kurulan Komisyonlarda Ta
rım ve veteriner müdürleri, ilçelerde kurulan 
komisyonlarda ise tarım teknisiyeni veya öğret
meni ile ilce veterineri bu komisyonların tabiî 
üyeleridir. 

Ziraat odası bulunmıyan il veya ilçelerde 
ilgili belediye meclislerince ayrıca çiftçi bir üye 
seçilir. Komisyon başkanını illerde valiler, ilçe
lerde kaymakamlar komisyon üyelerinden biri 
olmak üzere seçerler. 

Komisyonların çalışma şekilleri Bakanlar 
Kurulunca onanmış bir yönetmelikle belli edi
lir. 

Komisyonların tanzim ettikleri tutanaklar, 
illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların ona-
miyle tapudaki sınır defterlerine kaydedilir. 

Toprak komisyonlarının el. koydukları köy
lerde henüz sınırlandırılmamış olan meraların 
belirtme ve sınırlandırma işleri bu komisyonlar
ca yapılır. 

53 •— 
Ad, K. 

MADDE 4. — 4753 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 4753 sayılı Kanunun 
uygulanmaya başlanmış bulunduğu bölgeleede 
33 ncü maddede yazılı müddet, bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl uzatılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun kamu
laştırma bedellerine taallûk eden hükümleri, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamu
laştırılmış olan arazi bedelleri hakkında da 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun uygu
lanma sırası gelmemiş olan yerlerde: köy, ka
saba ve şehir halkı teessüs etmiş teamüllere 
göre mera ve yaylaklardan münferiden veya 
müştereken eskisi gibi istifadeye devam eder
ler. 

Köy, kasaba, şehir ve il sınırlarında yapı
lan veya yapılacak olan değişiklikler mera ve 
yaylaktan teamüle dayanan istifade hakkına 
tesir etmez ve sınır değişikliği sebebi ile mera 
ve yaylaklardan teamüllere göre istifade hak
kı olanlardan herhangi bir ücret veya karşı 
lık istenemez. 

ihtilâf vukuunda mahkemeler görevlidir. 
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MADDE 4. — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 33 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımlandığı tarih
ten bağlıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

H. Saka Başb. Yardımcısı 
Barutçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakan V. 
T. B. Balta 

Milli Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Oülek 

Sa, ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Ba. V 
Ş. Adalan 

Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakam Çalışma Bakam 
T, B. Balta 

Ta. K. 

MADDE 4. — 4753 sayılı Kanunun 3, 4 ve 
33 ncü maddeleriyle 36 ncı maddesinin son fık
rası ve 62 nci maddeleri hükmü yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımlandığı tarih
ten başlayarak yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini-Ba-
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MADDE 4. — 4753 sayılı Kanunun 3, 4, 17 
ve,; 3g< nciv maddeleriyle 36, nçı, maddesinin; son 
f;kraşı «e, $2 nçi maddeleri ve 1.505 sayılı Ka
nun hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımlandığı tarih. 
ten başlıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba-
k§&]$r Kurulu yürütür. 

•Adi ;* . 

MADDE 5. — 4753 sayılı Kanunun 3, 4 ve 
17 net maddeleri ile 36.. nçı maddenin son Jıkr 
rası, 62 nci madde ve 1505 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştr. 

MADDE 6. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunoı Bakanlar Kurulu 
yM**r. 
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BÜTÇK KOMİSYONUNUN DE&IŞTlRlgl 

Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 say ili Kanunun bâzı maddelerinin değiş* 
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddehler ve geçici maddeler eklenmesine dair Ka

nun tasarısı 

BÎRtNCÎ MADDE — 11. VI .1945 tarihli ve 4753 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar şunlardır : 
a) Arazisi olmıyan veya yetmiyen çiftçilerle bu kanun gereğince topraklan-

dırılmaları kabul edilenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini sağlıyacak ve iş kuv
vetlerini değerlendirecek ölçüde araziye sahip kılmak; 

b) Kendilerine arazi verilenlerle yeter arazisi bulunup istihsal vasıtaları 
eksik olan çiftçilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma ve çevirme sermayesi, 
canlı ve cansız demirbaş vermek; 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağlamak; 
iKlNCl MADDE — Aynı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir : 
Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yolları ile nebat, hayvan veya hay

van mahsulleri istihsalinde bulunmaya veya bu mahsûllerin yetiştiricileri tarafın
dan işlenip değerlendirilmesine çiftçilik ve bu işleri devamlı olarak yapanlara çiftçi 
denir. 

Bu kanuna göre tarım işçisinden maksat : Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi 
olmayıp da en az üç yıldan beri muayyen bir bölgede yerleşmiş ve bir ücret veya 
devşirilecek semere veya hasılatın bir hissesi mukabilinde devamlı olarak bede
nen çalışanlardır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı Kanunun altıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Arazi mülkleri yüz ölçüsü bakımından küçük, orta ve büyük arazi olmak üzere 
üç boya ayrılır. 

Küçük arazi, 500 dönüme kadar olan arazidir. 
Orta arazi, 501 dönümden 5 000 dönüme kadar olan arazidir. 
Büyük arazi, 5 000 dönümü geçen arazidir. 
Arazinin boylara ayrılışında nerede olursa olsun bir kişiye ait bütün arazinin 

tutarı hesaplanır. 
Müşterek arazi mülkiyetinde her kişiye ait hisse ayrı ayrı hesap edilir. 
iştirak halinde tasarruf edilen arazi 11 nci maddede yazılı ilânın yapılmasın

dan itibaren bir aylık süre içinde hisseliler tarafından müşterek mülkiyete çevril-
memişse, yalnız o arazi üzerindeki iştirak halindeki mülkiyet kendiliğinden kalkar 
ve bulunacak hisse miktarlarına göre müştçrek mülkiyet teessüs eder. ilgililerin bu 
suretle bulunacak hisse miktarları hakkında 25 ve 26 ncı maddelere göre itiraz 
haklan saklıdır. , , , , . , , , , , , . - * »J 
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D0BDİÎNCÜ MADDJE — Aynı Kanunun yedinci maddesi! aşağıdaki şelrilde 

. değiştirilmiştir : I ; 
Bu kanunda arazi işletilmesinden maksat, türlü kültür ; araztsinm boş birikil 

mayıp tabiî ve mahallî, [şartlara göre ekim, dikini, bakım, yetiştirme yolları1 ile 
nebat/hayvan veya hayîan mahsulleri istihsali suretiyle değerlendirilmesidir.-i 

Dinlendirme, nadas,1 askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi makbul 
biı^^öz'^'ölmaksızıtt^ttfetettç yıl birinci fıkra hükmünö göre değerlendirilmi^en 
arazi işlenmiyor sayılır. ; • 

Arazînin'işlenip ışlerimediğini Tarım Bakanlığı belfi eder. Bu! karara karşı arazi 
sahibinin Bakanlığa itiraz veya idari kaza mercilerine dâva hakkı sakilidir. 

BEŞİMCt MADDE +-- Aynı kanunun on birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanunun 16 ncı maddesi uyarmca kamulaştırma ve dağıtma işlerine başla
nacak bölgelerde budşleMn yapılacağı yer belli edilmek suretiyle bu iş o yerin bağlı 
olduğusil gazetesi ve mahallindeki diğer münasip ve mûtat vasıtalarla ilân olunur. 
Yerlerinde bu ilâmn yakılmış olduğu Resmî Gazetede* bir defa ve ayrıca Aııkarai İs
tanbul ve İzmir'de çıkan birer gazetede yayınlanır. Bu gazeteljerde yapılacak ilân 
Resini Gazete ile yapılacak ilândan sonraya bırakılmaz. 

Resmî Gazete ile jrayınlanma tarihinden başlıyarak üç ay içinde özel idareler, 
belediyeler, her çeşit vakıflar, köyler ve hakiki yüz ölçüsü 2 OÖp dönümden fâzla 
araziye sahip bulunan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri tasarrüflarmdaki 
her parça arazideıl sınıılları belli olmıyanlarm köşelerini o yerde] tedariki mümkün 
vasrMlttrdan f aydalânmik suretiyle belirtmek ye araziye ve üzeHndeki yapı vd te
sislere ait beyan kâğıtlarım doldurup tasarruf belgeleri veya jmuhtarîarea onan
mış süreçleriyle birlikte; Tarım Bakanlığınca yetkilendirilecek ! yerler"e vermekle 

> ödevlidirler. _ . • > j . 
Müşterek veya iştirak halinde tasarruf edilen arâzMe bu ödevi her hisse sahibi 

yapar. Hisse sahiflerihden orada bulunmıyanl arla küçüklere ye kısıtlılara ait ara
zinin^'belli edilmesi? ve t|eyan kâğıtlarının verilmesi işi ile temsilcileri ödevlidirler. 

Tasarruf belgeleri ojjmıyanlar tasarruflârının dayandığı sebepleri beyan kâğıt
larına yazarlar. 

Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar gösterilmekle j beraber, arazinin 
gerçek yüz ölçüsü founa uymuyorsa bilinen miktar; bilinmiyorsa gerçeğe en yakm 
tahmin olunan miktar ^azılır. 

Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen gerçeğe uygunlujğü muhtarlar tara
fından onanır. 

Bolgö'idışinda dturajft arazi sahipleri beyan kâğıtlariyle eklerini Oturdukları ye
rin en büyük mülkiye iistiine verirler. Mülkiye üstleri verildiği tarihi belli ederek 
bunları vakit geçirmeksizin kanunun uygulanmasına başlanma olan yerdeki i yet
kili yere verilmek üzere o ilin valisine gönderirler. 

AOTÖfÖÎ MÂÖDE i ~ Aynı kanunun on üçühett maddesi aşağıdaki şekilde ̂ de
ğiştirilmiştir : :'l\ ' 

Beyan kâğıtlarınm i'erçeğe uygunlusunu yetkili yerler tasarruf belge ve 4 a v a~ 
nakları-üzerinde, yerinde incelerler. Böylece özel kişilere vf Devlete ait arazi 
belli edilerek DevOete ait olanların bu belirtilişe göre tapuca tescili yapılır. !İ5 ve 
26 ncı maddelerin Mknmleri saklıdır. 

YMMMdJl MÂPDWS[ — Ay m kanunun on dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değ^rilmiştir . ' 
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Arazisi olımyaıı veya yetmiyen çiftçilere He bu kanun gereğince topraklandırıl-

malari kabul edilenlere dağıtılmak üzere aşağıda yazılı arazi, üzerinde zirai işletme 
ile ilgili yapı ve tesisleri ile birlikte, Tarım Bakanlığınca kamulaştırılır : 

a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel kişilikleri namına Vakıflar Genel Mü
dürlüğü veya mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte bulunan bütün vakıf ara
zinin tamamı; 

b) Özel idare ve belediyelere ait olup da kamu hizmetlerinde kullanılmıyan 
arazi; 

c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişi]erine ait araziden beş bin dönümü 
geçen parçaları; 

(Zirai Devlet kuruluşları ve müesseseleri arazisinin beş bin dönümden yukarı 
kısmı işlenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı ile bu hükmün dışında bırakı
labilir;) 

d) \ Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işlenmiyen arazi-
Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden kahve, han, dükkâji, değirmen ve 

fabrika gibi zirai işletme ile ilgili olmıyaıılar; bağ ve bahçeler, zeytinlik ve palamut
luklarla okalüptüs ve kavaklık gibi ağaçlıklar kamulaştırma dışında bırakılır. 

SEKİZİNCİ; MADDE — Aynı Kanunun on beşinci maddesi aşağıdaki şekilde • 
değiştirilmiştir : 

. Bu kanunun, kamulaştırma hükümlerin in uygulanacağı ve dağıtımın yapüacağı 
bölgeler Tarım Bakanlığının .teklifi üzerine-Bakanlar. Kurulu katariyle belli edilir. 
Her ilce bir bölge sayılır. Her bölgede yapılacak ilândan sonra o bölgede hemen 
kamulaştırma ve dağıtma işine başlanabilir. Gerekli alıvalde veya özel durumda 
bulunan, iller bir bölge sayılabilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Aynı kanunini on altıncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : * ' - . ' " 

Bu kanunun uygulandığı bölgelerde dağıtma işlerine sekizinci madde gereğince 
Devlete ait arazi ile 14 ncü madde esaslarına göre kaıuulaştırılacak araziden baş
lanır. Bu arazinin 39 ncu madde uyarmca ihtiyaca kâfi gehniyeeeği anlaşıldığı 
takdirde gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait orta arazinin kamulaştırıl
masına gidilir. 

Sahibi tarafından işletilmiyen orta arazinin 2 000 dönümden fazlası kamulaştırı-
labilir. Bu suretle kamulaştırma dışında kalan araziyi mal sahibi istediği şekilde 
işletebilir. 

Sahibi tarafından işletilen orta arazi kamu]artırılamaz. 
ONUNCU MADDE =— Aynı kanunun 18 uci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir: 
Kamulaştırılacak büyük ve orta arazide -kamulaştırma dışında kalacak parça

ları arazi sahibi dilediği gibi seçer, 
ON BÎRÎNCÎ MADDE — Aynı kanunun yirminci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 
Tarım Bakanlığınca kamulaştırılmasına karar verilen arazi ve üzerindeki yapı 

ve tesislerin sınırlarını, genişliğini ve niteliklerini ve değerlerini gösteren kroki ve 
tutanaklar kamulaştırma kararma bağlı olarak o ilin valisine gönderilir. Kararın 
bir sureti sicile şerh verilmek üzere tapu idaresine tebliğ olunur. 

Kamulaştırma kararının bir örneği, kamulaştırılan arazi ve üzerindeki yapı ve 
tesislerin bulunduğu yerde mahallî gazetelerle ve herkesin kolaylıkla görebileceği 
yerlere asılmak yolu ile yayınlanır ve ilgililerin beyannamelerindeki adreslerine 
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bilcLLrilir. îlânın yapıldığı, tutanak kâğıdı ile belirtilir. Bu ilâjıı, adresi belli ojnıı-
yan veya beyannamesiride yazılı adreslerde bulunmıyan ilgililere tebliğ yerine ge
çer. Arazi sahibine duyurulacak kamulaştırma kararma 25 nei maddedeki müddeti 
içinde itiraz edildiği takdirde altı ay zarfında kamulaştırma [kararı kaldırılma
dıkça bu yerler üzerindje temliki tasarrufta bulunulamaz. 

ON ÎKÎNCÎ MADI}E — Aynı kanunun 21 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : ; 

Kamulaştırmalarda,; 1944 Bütçe yılı Arazi Yergisine matrah olan kıymetin 
dört katı kamulaştırma karşılığıdır. 

1944 Bütçe yılı başında kesinleşmiş değeri bulunmıyan arazide bu değer Vergi 
Usul Kanunu gereğine^ yetkili komisyonlar tarafından belli edilir. Ancak bu de
ğer, çevrelerindeki\en $akm benzeri arazinin 1944 Bütçe yılı vergisine matrah'olan 
değerlerden fazla olamaz. Bu yolla bulunan değer kesinleştikten sonra, dört katı 
kamulaştırma karşıkğjı olur. Bu fıkra gereğince tesbit okutacak değere Yergi 
Usulü Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. 

Hazinece taksitle satılmış olup da kamulaştırma tarihinden \ taksit bedelleri ta
mamen ödenmemiş olalı arazinin, ihale tarihinden kamulaştırma tarihine kadar 
geçen her yıl için ihale bedelinden % 5 tenzil edildikten sonra kalan miktar vergi 
kıymetinden fazla olduğu takdirde kamulaştırma bedeli olarak! kabul edilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MAlfDE — Aynı kanunun yirmi dördüncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: | i 

21, 22, 23 ncü maddelerde yazılı işlemlerle ödevli büfün' daireler en geç on beş 
gün içinde karar vermek zorundadırlar. Bu süre içinde özürsüz olarak öetevini 
yaprmyaıı konıisyönlaıkn başkan ve üyeleri hakkında kânun gereğince kovuşturma 
yapılır, ödevli komisyonlar çalışma halinde değillerse yetkili makamlar tarafın
dan hemen toplantıya çağrılarak ödevleri yaptırılır. 

ON DÖRDÜNCÜ ^ADDE — Aynı «kanunun otuz birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir) : 

Kamulaştırma yapıJLan yerlerde arazi ile ilgili dâvalara Taıfim Bakanlığı müda-
hil sıfatı ile katüabilirt Tarım Bakanlığının bu dâvalarda taraflara bağlı olmaksı
zın delil göstermeye isteklerde bulunmaya ve kanun yollarına [baş vurmaya hakkı 
vardır. | 

Tamamı kamulaştırmaya müşterek arazide kamulaştırma; hisse esası üzerine 
.yapılır. Tarım Bakanlığı şuyııun izalesi için mahkemeye müracaat eder, 

ON BEŞtNCÎ MA (İDE — Aynı kanunun otuz üçüncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. | 

Kamulaştırma; işleminin başladığı bölgelerde kamulaştırüacşak arazinin belirtil
mesi ve ilgililere bildirilmesi işi 11 nei maddede yazılı ilân ; tarihinden itibaren 
beş yıl içinde tamamlanarak ilân olunur. Bu ilândan sonra o bölgede bu suretle be
lirtilmiş bulunan arazinin dışında yeniden kamulaştırma yapılamaz. Sonraki) edin
melerle arazinin 14 vej 15 nei maddelerde yazık kamulaştırma hadlerine dâhil ol
ması veya -arazinin işlenmemesi halleri bu hükmün dışındadır. I • 

ON ALTINCI MADDE — Aynı kanunun otuz dördünciji maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Bu kanun hükümlerine göre dağıtılacak arazi aile reisin^ verilir. Arazi veril
mesinde aşağıdaki sıra gözetilir : f ' . ' ! 

a) Kendisinin vejya ailesinin hiç arazisi olmayıp başkalarının arazisinde or-
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takçilık, kiracılık yapanla?; -

b) Kendisinin veya ailesinin arazisi yetmiyen çiftçiler; 
c) Tarım ve Veteriner Fakülteleri ile okulları veya Tarım Bakanlığınca ta

nınmış tarım kurslarını bitirenlerden arazisi oimıyanlar veya yejimiyenler; 
d) Tarım işçiliği ile geçinenler; 
e) Aile dışında kalmayı tercih eden fürular; 
f) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenlerden çiftçi olanlar; 
g) 59 ncu madde hükmüne göre miras ortaklığından ayrılanlar. 
Bu kanuna göre aile; karı, koca ve birlikte oturan f liralardır. Reşit olan füru

lar kendi arzuları ile aile dışında kalabilirler 
Bu madde şümulüne giren kimselerden bağımsız bir işletme kuracak durumda 

bulunanlara, aile sahibi olmasalar dahi arazi verilir. 

ÖN YEDİNCİ MADDE — Aynı kanunun otuz sekizinci maddesi aşağıdaki .şe
kilde değiştirilmiştir : 

Arazi istiyenler : 
a) Kimliklerini ve medeni durumlarını; 
b) Arazileri olup olmadığını, varsa çeşitlerini ve gerçek yüz ölçülerini; 

. c)" Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle tarım alet ve vasıtalarını; 
d) Arazi istedikleri yeri. 
Gösteren o yerin ihtiyar kurulundan onanmış bir beyan kâğıdını Tarım Bakan

lığınca yetkilendirilecek, yerlere verirler. 
lüzum görülen j^erlerde ihtiyar kurulu önünde, toprak komisyonu memurla

rınca düzenlenecek bir tutanak ile de yukarıki bilgiler ve istek tesbit edilebilir. * 

ON, SEKİZİNCİ MADDE — Aynı kanunun otuz dokuzuncu maddesi-aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Hiç arazisi olmıyanlara, bölgelere ve tarım çeşitlerine g'öva bir çiftçi ailesinin 
geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetlerinin değerlendirilmesine yetecek geniş
lik^ kuvvet ve çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi içinde arazi verilir. 

Toprağı yetmiyenlerin arazileri yukardaki fıkra hükümleri dairesinde yeter 
miktara çıkarılır. 

Verilecek arazinin imkân nispetinde bir yerde ve toplu olması gözetilir. 
Toplu bir şekilde bağ ve bahçe yapılmasında fayda görülen yerlerde hiç arazisi 

olmrj anlarla, arazisi yetmiyenlere ve arazisi yeter derecede olanlara kendi ihtiya
cını karşılamak ve en çok üç dönümü geçmemek üzere Hazine topraklarından ay
rıca bağ ve bahçe yeri verilebilir. 

ON*DOKUZUNCU MADDE — Aynı kanunun kırk beşinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Kamulaştırma bedellerinden 3 000 lirası ile 100 liraya kadar kesri nakden ve 
artanı tahville kamulaştırmanın yapıldığı tarihi takibeden malî yılın ilk üç ayı 
içinde ödenir. 

Tahvillerin kamulaştırma tarihinden mütaakıp malî yıl başına kadar geçecek 
müddete ait faizi de nakden ödenecek miktara ilâve edilir. 

Bü tahviller, itibari kıymetleri üzerinden ve faiz, vâde, amortisman ve sair şart
lar balamından son çıkarılmış bulunan Hazine tahvilleriyle eşit olarak ihraç edilir 
ve ihraç edildikleri malî yıl başından itibaren faize tâbi tutulur. 

YJİlık amortisman taksitlerini, faizleri ve diğer giderleri karşılıyacak ödenek 
her yıl Devlet Borçları Bütçesinde ayrı bir bölüme konur. 
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Her tertipte* talıy^lteiıı ihraç giderleri ı Devled Ba«^r^^tge^iİBî^pfcefek<ayrı 

birMlüme ödenek; k&ydediierek harcanır. j 
.Maliye j l ^ k a ^ ğ j ; tıer< terkipte yaplaeak'ikrahı ra&s»&& i^toöû 0(Bfc^5it;todar 

geçici haucamaya igiulidir. 
39 »,cu nmddehüfenauVışaklıdır. 
YİRMİNCİ MADDE — Aynı kanunun krrk y^ipc i imafflesi^g^ğldâki şe-

kiMe değiştirilmiştir^ 
Arazi verileceklere kuracakları işletme, yapı ve tesislerini «mekana g^ttorâk, 

bumtem onarılmasını ve işletmenin yıllık işietilmejshu^^^ ^s^ 
? Cumhuriyeti Ziraat Bankasında kurulacak i)zeî bir fondan Mödi açılır. 

Kuruluş ve pnarma kredisi yirmi beş ve Şıllık İşletme ! kredisi üç yıla kadar 
vadeli olabilir. ; 

Bu kredilerin açllma şekillerine ve miktârlaı^na ve: % 5 ji geçmemeklere faiz
lerine ilgili esaslar Maliye, Tarım ve Ticaret'BakariirMarıncâ biilıktelbelirtülr. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat1 Bankasındaki özel fon için, her yû bütçesine kona-
, . ( ^mik t a r s Hüküntetçeı belirtilir. 

YİRMİ BÎBİNXIÎ*MADDE — Aynı kanunun elli birinci ma&desi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Natıkasına iverüeıı işler, bankamın 
asli-görevlerinden olup banka bu işlerin yürütülmesi içiü kuruluşuna, zaturi gör
düğü servis ve kadroları Tarım ve Maliye 'Bakanlıklarının muvafakatiyle akliye-
bilir. Ek kuruluş giderleri özel fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık , ayrı 
hesap tutarak bilanço tanzim eder. 

'• özel fonun ibilâu çosu zarar gösteren yıllarda bu zarara ertesi yıl * Devi etçe büt
çeye konacak ödenekle karşılanır. 

İflRMl ÎKÎiSrClîMABDE — Aym kaımmıntftHjiaâ^iAcö i]aa€âesi^ıgsğAto^şe-
kilde değiştirilmiştir : 

Biı kanun hükümlerine göre verilen gayrimenkulte 42 fve^â&'&Ci »maddeler ge
reğince borçlandırılacak, miktar ile 47 nci maddeye göre Ziraaji Bankasında burula
cak; özel fondan verilecek kredinin, ulaşabileceği nüktarın.ltamamiyiçin.fe(u^laıito-
ma senedinde yazılf. şartlar dairesinde Ziraat Bankasına ipotek edilmek jsuretiyle 
arazi verilen adına ̂ tapuya bağlanır. 

Tescili yapılan! gayrimenkullerin tahliyeleri, hükme hacet.kalmaksızın o bölge
nin en büyük mülkiye âmiri tarafından icra dairesinden istenir. İcra dairesi gayri-
menkulde bulunanlara bir tahliye emri tebliği suretiyle 15 gün içinde tahliye ve 
teslim ekmelerini bildirir.; Bu müddet bitimce gayrimenkul udtÂü -dairesinde tah
liye ve arazi ̂ ril4ne*4eMim edilir. Bu yerler^başkasHaîâMi'a^^ 
oİiiönaası sebebiyle Miracı teralayandan tazmktat istiyeBaez. 

İcra dairelerinin yapacakları bu muameleler harç ve resme tâbi değildir. 

> YİRMİ ÜÇÜNpÜ MADDE — Aynı kanunun 56* ncı, .maddesi > aş&ğıdaki*f e-
kilde değiştiıllnıiştir : 

Bu kanunla verilen arazi .ortakçılıkla işletilemez aTakiı^yatvemlemez. \, Askerlik 
ve belgelendirilen uzun hastalık gibi makbul sebepler varsa dilediği şekilde işletile
bilir. 

YİRMİ DOHDÜNGÜ MADDE — Tamm Bakanlığı ger^kl^göı^iiğü; yerlerde 
bu kanuuuu sekizinci nıaddesinin (a) ve (h) bentlerindet|^ı}o;jum^deşye^e3î*deî5i0e-
deki miktarı üzerinde kuruluş ve onarma kredisi karşiUj^nda fya$rve ^tesi&taim 
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vücuda getirmek ve çevresinde örnek teşkil etmek üzere köyler kurabilir. 

Topraksız veya az topraklı çiftçilerle Tarım ve Veteriner Fakülte ve okulları 
mezunlarından istekli olanlar bu köylere yerleştirilerek topraklandırılırlar. Veri
lecek yapı ve tesisler arazi verilenlere açılacak kuruluş ve onarma kredisi şartla-
rma göre temlik olunur. Bu suretle verilecek arazi, yapı ve tesisler de yedinci bö
lümdeki takyitlere tâbi tutulur. 

Gerekli bulunduğu hallerde 3116 sayılı Orman Kanununun 15 nei maddesince 
yapılacak nakillerde bu madde hükmünden faydalanılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince yeniden kurulacak köylerde veya mevcut köylere 
yapılacak eklemelerde Tarım Bakanlığı 3116 sayılı Orman Kanununun 17 ve 19 
ncu maddelerindeki imkânlardan -faydalanır. 

Bu madde gereğince kurulan köylere veya mevcut köylere eklenen evlere yer
leştirilen aileler 2510 sayılı Kanunun, 3683 sayılı Kanunun ikine ve 5098 sayılı Ka
nunun sekizinci maddesi ile değiştirilen otuz yedinci maddesi ile otuz sekizinci 
maddenin (g) fıkrasındaki muafiyetten faydalanırlar. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — 4753 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince 
Tarım Bakanlığı emrine geçmiş ve geçecek olan arazi hiçbir sebep ve suretle 
satılamaz» Şu kadar ki dağıtılmasında fayda olmadığı Tarım Bakanlığınca belirti
lip Maliyie Bakanlığına bildirilen arazi Hazinece satılabilir. 

Hazinece özek kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan, tefviz 
veya tahriş edilen, paralı veya parasız dağıtılan arazide ölçü neticesinde çıkan faz
lalık bitişiğinde başkaca Devlet arazisi yoksa ve başlıbaşına dağıtılamıyacak bir 
şekilde on dönüme kadar küçük parçalardan ibaret ise tapu sahiplerine veya mi
rasçılarına, evvelki satış veya borçlandırma, parasız verilmişse dağıtım tarihindeki 
emsaline nazaran bulunacak bedelleri üzerinden temlik edilebilir. Eğer fazlalık ilk 
iskânlarında mevcut aile nüfusu adedine göre iskân haddinden noksan verilmiş 
göçmen v§ emsaline ait topraklar da çıkarsa, iskân haddi içinde bulunan miktarı 
parasız olarak hak sahiplerine temlik edilir. 

YİRMİ ALTİNCİ MADDE — Bu kanunun uygulandığı bölgelerde köy, kasaıba 
ve .şehirlerin zirai ve ekonomik şartları ile hayvan- varlıkları ve bu yönden gele
cekteki gelişmeleri göz önünde tutularak tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazisi ayrıldık
tan sonra^mera ve yaylak ihtiyaçları Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca kabul edilen normlara göre hesaplanır. Belirtilen ihtiyaçlara göre kroki 
ve haritaları tanzim edilmek suretiyle bu yerler sınırlandırılır ve tutanakla tevsik 
edilir. ' ] 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun yirmi altıncı maddesi gereğince 
yapılan tesbit ve tahdit neticesinde ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan mera ve yaylak
ların zira af e elverişli parçları 4753 sayılı Kanunim dördüncü bölümüne ;/öre dağıtı
labilir. :: 

Kabul edilen normlarına göre yapılan hesaplama sonunda, mera ve yaylak 
ihtyaeı içinde bulunduğu anlatılan köy, kasaba ve şehirler halkının müşterek istifa
desine, bu kanun gereğince Tarım Bakanlığı enirine geçen veya kamulaştırılan top-
rakla-'dan lüzumu kadarı mera veya yaylak olarak tahsis olunabilir. 

YİRMİ: SEKİZİNCİ MADDE — Köy, kasaba veya şehir halkı tarafından tea~ 
mül gereğince müştereken istifade edilen mera ve yaylaklarda : 

a) İstiİade edenler mera veya yaylağın çevresinde bulunuyorlarsa her bîrinin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu kamımın yirmi altı ve yirmi yedinci mad
deleri hükümleri uygulanır. 
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b) İstifade edenler mera veya yaylağın çevresinde olmayıp ayrı yerlerde bulu

nuyorlarsa bu gibi mgra ve yaylaklar dağıtım dişi bırakılır ve bunlardan teamül ge
reğince eskisi gibi istifade ederler. Köy, kasaba veya şehir jsınır]arında yapılan 
veya yapılacak değişikliklerin teamüle dayanan müşterek istifadeye- tesiri olmaz ve 
bu sebeple istifade üejret veya karşılığı istenemez. I ' • 

Ancak, bu kanunun 26 ııeı maddesi gereğince yapılacak incelemeler' sonunda. 
müştereken istifade hususunda katı bir* zaruret görülmezse bu gibi mera ve yay
laklarda yukardaki 26 ve 27 ııei maddeler hükümleri uygulanabilir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Köy, kasaba veya şehirler halkının' mün
feriden veya müştereken faydalanmalarına terkolunan mera ve yaylaklar özel mül
kiyet konusu olamazlar. 

OTUZUNCU MADDE — Tapuca Hazine namına kayıtla olup toprak komis
yonlarınca 13 ncü madde gereğince yapılacak tesbite dayanan ve ölçü neticesinde 
tapuda yazılı miktardan fazla çıkan Devlet toprakları 5520 sayılı Kanun hüküm
lerine tâbi olmaksızın bu kamın gereğince topraklandırılacak olanlara dağıtılmak 
üzere Hazine adına ye naklen hak sahipleri namına tescili yapılır. 

8 nci maddenin (a,-b, d, e) bentlerinde yazılı topraklardan tapuca kayıtlı olmı-
yanlarmm yukardaki fıkra gereğince belirtili]» Hazine namına tescillerinde, gerçek 
kişileı tarafmdau senetsiz olarak tasarruf edilen veya tapuda kayıtlı miktardan 
fazla çıkan toprakların kamulaştırılmasında, usulü dairesinde yapılacak ilân müd
deti içinde bir itiraz ile karşılaş]lmadığı takdirde toprak komisyonlarının belir-
tişleri gibi tapuca tescili yapılır. 

İtiraz vukuunda 5519 ve 5520 sayılı kanunlar hükümlerine göre mahkemeden ka
rar alınması lâzımdır.; 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — 4753 sayılı Kanunun 3, 4 ve 17 nci maddeleriyle 
36 nci maddesinin son fıkrası ve 62 nci maddesi ve 1505 sayılı Kanun ile 2613 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin (.G) fıkrası kaldırılmıştır. :2644 sayılı Tapu Ka
nununun 10 ncu maddesi ve 14 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümleri kül
tür arazisi hakkında işlemez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 4753 sayılı Kanunun geçici maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce. Devletin hususi mülkiye
tinde olmayıp hüküm ve tasarrufunda bulunan ve âmmenin hizmetine tahsis olun-
mıyan sahipsiz ham toprağı işgal edenlere hiç toprakları yoksa, bu yerlerin 5098 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine göre tâyin olunacak iskân haddi içindeki miktarı; 
toprağı olup da tutari iskân haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dolduracak 
miktarı parasız terkolunarak adlarına tescil edilir. 

Ancak, taşlık ve pvrnallık olup da imar için masraf ve emek sarf ederek bağ ve 
ıneyvalık haline getirilmiş topraklar miktarı her ne olursa olsun imar edene parasız 
terkolunarak adlarına tescil edilir. 

1515 sayılı Kanun ve 11 . V . 1929 tarihli ve 501 sayılı Kamutay Kararı hü
kümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE: 2. — 4753 sayılı Kanunun uygulanmaya başlanmış bulunduğu 
bölgelerde 33 ncü maddede yazılı müddet,bu kanun yürürlüğe; girdiği tarihten itiba
ren iki yıl uzatılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 3.—Bu kanunun 12 nci maddesinin karnulaştırma bedelinin 
hesabında tatbik edilecek misle ait hükmü ile 19 ncu maddesinin kamulaştırma bedel-
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letfinİj%4>|i<Mi£ix̂ s£î ^ mî tMlâMÂk ̂ htiMâüv bu kanun U&UL yayımı >tariMiıden*önee kamulaş-
tuftimış^uiı&aaö-^^ henüz ödenmemiş bedellerri' hakkında da; 

ufA#s&yti£L*v 

GEÇfÖÎ MADDE 4.—Bu kanunun uygulanma sırası gelmemiş olan yerlerde; 
köy, kasaba ve şehir halkı teessüs etmiş teamüllere gojre mera ve yaylaklardan 
münferiden veya müştereken'eskisi gibi istifadeye devam ederler. 

Köy, kasaba^ şehir ve il sınırlarında yapüan veya yapılacak olan değişiklikler^ 
mera ve yaylaktan teamüle dayanan istifade hakkına tesir etmez ve sınır değişik-
liği^etoM^Me-mera/ve yaylaklardan teamüller© göre^tifad^ hakkMaula^dan her 
hatırat fei^tcr^rfe veya karşâikcisteAemez. 

ihtilâf vukuunda mahkemeler görevlidir. 
OTtJJ / İKÎMt MAfBM; ;— Bu kanuı*yayinw tarihinde^f ü t M u | e girer, 
OTU2*ÜÇWCÜ MAmm — Bu kamunu Bakanlar Kurulu yurttur. 

<&^yı»H^209^ 



S. Sayısı: 211 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 13 Şubat 1046 tarihinde ka
bul edilen ve üye Devletlerin tasdikına sunulan (Birleşmiş Mil
letlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme) ye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkında Kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Millî Savunma, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1/268) . • 4, 

T. C. 
Başbakanlık 19 Kasım 1947 

•Muamelât Genel Müdürlüğü •».-.. 
Tetkik Müdürüğü '-.<* •' 

Bayı: 71-788 . ! , . . -
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına * 

Birleşmiş Milletler Genel. Kurulunca 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen ve üye Devletlerin 
tasdikına sunulan «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 8 . X . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

" Başbakan 
i.,..»- • -' ' . - • • • : • ' ffasan Saka 

" " GEREKÇE 

Bugün bütün dünya devletleri, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı yararına büyük gayretler sarfet-
nıekte ve bu yeni doğan teşkilâta her türlü başarı imkânlarını sağlıyacak kolaylıklar göstermiye 
çalışmaktadır. ^ 

Son siyasi ve askerî olayların bütün dünyaya verdiği dersler göz önünde tutulursa, her türlü 
iş alanlarında Birleşmiş Milletler Teşkilâtına devletlerce yapılacak yardım ve gösterilecek s kolay
lıkların lüzumu, kendiliğinden anlaşılır. # "•••• 

Bu teşkilât, ancak üyeleri tarafından hakkında beslenecek iyi niyetler ve sıkı İşbirliği sayesin
de muvaffak olacaktır, j * . .- . ..i..* • ' 

Bu maksatla teşkilât memurlarının ödevlerin], daha iyi şartlar altında görebilmeleri için, kendi
lerine genel olarak diplomasi memurlarına tanınan ayrıcalık ve muafiyetlerin tanınması: çareleri
nin araştırılması Genel Şürulca karar altına alınmış ve Genel Kurul 131 Şubat 1946 târihinde yap
tığı toplantıda teşkilâta üye bütün devletlerin tasdikına sunulmak üzere «Birleşmiş MîHetlerin 
Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dâir Sözleşme» yi oybirliği ile kabul etmiştir. Bu Sözleşmeyi; prensip 
itibariyle Genel Kuruldaki murahhas heyetimiz de kabul etmiştir. 

Bahis konusu Sözleşme, vergi mükellefiyetleri bakımından Maliye pasaport ve vize bakımların
dan İçişleri, askerKk hikmetinden muafiyet bakımından Millî Savunma! Bakanlıklarını yakından 
ilgilendirdiği cihetle, Dışişleri Bakanlığı üç bu Bakanlıklar arasında danışılmıştır/ilgili! Bakan
lıklarca yapılan inceleme sonunda Sözleşmeye katılmamız takdirinde kanun tasarısının 2 |nci mad-



desinde A, fe, C, @,HD'Mfâİarı olarijt gösterilen ihtirazı kayıtların aykırılık dolayısîyle kanunla
rımıza göre dernıeyan edilmesi lüzumlu görülmüştür. 

? Sözleşmenin diğer hükümleri kanuni mevzuatımıza uygun düşmektedir. Bu itibarla, ihtirazi kar 
yMrm%^Ma^W 3 l e t f t fg i^ faMtda ^Irm^yâfe'-^ffifei^aHîyle/^öateJjtföft'b 'cha^rmA^yfati 
öftfMtır. ' 

rönu -mtffih* 

T. /i. M. M. 
Ihşişlf H Kwm isyon u 

Esas No. 1/268 
Karar No. 10 

13 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Birlesiniz Milletler Genelkurulunca 13 . II . 
1946 tarihinde kabul edilen ve Üye Devletlerin 
onamasına sunulan «Birleşmiş Milletlerin Ayrı
calık ve Muafiyetlerine dair ^ z ^ f S î l ^ e M l ü -
metimizin de katılması hakkındaki Kanun tar 
sarısı Dışişleri Bakanının da hasar bulunduğu 
bir toplantıda Komisyonumuzca incelendi: 

Bu Sözleşmeye Cumhuriyet Hükümetinin, 
kanunun 2 no i maddesinde zikredilen ihtir&zi 
kayıtlarla kalılmösı, Devletin hükümranlık hak
larının koftmmasf "bakımından ve her Devletin 
kendi uyrukları üzerindeki haklarının mahfuz 
tutulması yönünden uygun görüldüğünden Ka
nun tasarısı Komisyonumuzca kabul edildi. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komi%o-

ırana verilmek üzere 

nulur. 
Dışişleri Komisyonu ] 

%nleİk 
M. S. Esmdal 

Ki&ip 
(lâ-zianteb 

'l>r. A: Melek 11. 
Çoruh 

. "A./Us 
tın zada- bulunmadı 

Kütahya 
A. Gündüz 
Samsun 
C. Büsel 

yi*m&k-

Başkanı 

İİolu 

%fşMMîta % 

'^Hzeü 
Kocaeli 

N. Erim 

Burdur 
Ü'Çambel F.Mltüy 

Y. 

İzmir 
11. Â. Yücel 

Manisa 
A. /?. Artunkal 

Sinob 
K. Tengirşenk 

Millî Savunma Btömisyonu raporu 

Miîfî Savunma Komisyopu 
'rftSiıP'ft>oJİ7%$8 

Kara? NO. 10 

nmmm 

^ & s W % İ p l ! l f t f a 

4 <?<îiV!ma 

1 Bffî^Hs" BfiMfctter 'Oerîel 'KufölUnca'13-§u- ' 'edileırkanuıı '(Birl^rraş1 Miîfetler Ayrıcalık ve 
,JDot' l&rtfatihifldtrkabul edilen ve <üye Devlet
lerinin tffttataMa Sunulan «Bitfkf£miş MiîM-
terin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair tfözteşme» 
ye'KükttüifetJHtizin katılması hakkftTdakt kanun 

"tasaftşi 'Mfllî Savfmma'feakanı ve "Defteri Mü-
"xtttfttlli B u l d u ğ u hâlde 2 . 31 . 194S gltıtü ya-
İprlan" tt>$âiîtıda incelendi. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul 

"* mtialîye.tlerme^ ö'air -8özte$rne) nin ikinci roâd-
• desi üzerinde tartişmalar -; 7«£thnı§ ve ikinci 
maddeye' (li-11 »ayılı veAtorf ik Manununda 

MeMiStoMre) —hSfttttae ~ ve cÜffltotfetfn " ilâvesiyle 
^ ( M i r i ^ t ş â ğ ^ r i ^ i l f l e ' «t^lttftffesi* sure-

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna ve-
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--• 3 : -

Başkanı 

R. Oktar 

Balıbesip; 

•If^ftlfe^'H^-

Çankırı 
ör . A Af hm 

Kars 

J» 

Muğla 

fsnssar k • 

Kayseri 
(xZ. S. AvgftH 

*•»«»• --* 

Yüksek Başkanlığa 
•v*..; 

40,, ^.m^^ 

# r ç # ^ %&*8&|l t ^ a ^ a n , , tyn^m tifo- ^AffiÎBÎkSRr. I 4 f l f l ^ P ^ S » W » j ? ^ İ J ^ ^ Y u * 

4»*Wwft^^• Wtara***- ı t h ^ i l ı y m ^ 
^aîmıpî^pı^av^ W * to&mtam oton Wwk6m.1İwaak. • 
^$mm-mMwvMm^^ ^a%a- $H&m&W¥ifmmfk^$\ 
] 0 ^ 4 & ( $ W m e » * tö$& W 1 * ^ ^ « ^ f e ' t e ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ ^ ^ a k ^ r m . 
< ü » r % * ^RHİMA *Wt- WW$m»» W- 4 * % s ö ^ ^ e y ^ $ f e 4 $ m $ ^Mffifcr$P 

Şubat 1946 tarihinde kabul . *$Hift «*«#*& ;c* y ^ l a n ^ lça^u&ıp a ^ a ^ ^ i # 1 J 
fi^l^P3^ '• görülmüştür : 

W*Nft B f c l t f ^ t & J % £ ^ , % ™ , ^ u ^ ı ' l ^ 4 ^ ) P U f i ^ v e ^ u & f c ty|gh #M#ler-

OJNİJMI m}wm mwh - <$<w,e$m w l^ $ w ^ W $ ^ 
privilfcges et i m m u n i t e ^ ^ . j ^ i p ^ . u i a ^ b$ş- ve imtiyazlar (privilfcge) ^kkmda^a$u$&, 

*B?,1̂ wwa ta£M% :^W$& «mfKfâ \m$ ... T. . .„. 

WMwwWw4î» ^Utarita» ? i 9 m ifttara* k w * a n ı ^ ^ % ^ m m w % . w ^ , ^ ı W 

1. Bu kanun kınaca : Birleşmiş «liMtatler 
<lokwıuhjıazlîğı ve imtiyazları hakkıjada kanun, 
sekende a^öandırıja^flâr. 



Kanada'da ikamet eden veya âdiyen ikametgâhı 
Kanada *<&a bulunan Kanada vatandaşının maaş 
ve zamlarına uygulanmamak kaydiyle katılma
ya, gerek bu maksatla gerek Konvansiyon ge
reğince Kanada'ya müteveccih vecibelerin ifa
sı için ltitumlu kararları almaya' yetkilidir. 

Teşekküller 
3. Bu madde bakımından «Teşekkül» tâbiri, 

Kanada'mn katıldığı bütün hususi ve Birleşmiş 
Milletler Şartının 63 ncü maddesine tevfikan, 
Birleşmiş Mili eti ov teşkilâtına bağlı kuruluşla
rı ifade 'öder. 

L\ " Bit maddenin ;î ncü paragrafındaki.ka
yıtla, ve Kararname ile <~îuvevnörlük: 

a) Bir teşekkülü, müesses bir tüzel kişilik 
hukuki ehliyetinden, 

b) Bir teşekkülü, kaarrname ile tesbit edü-, 
miş hatlar dâhilinde, Birleşmiş Milletlerin, Kon
vansiyonun T ve III çüncü maddelerinde belirtil
miş dokunulmazlık ve imtiyazlarından, 

e) Teşekkülde üye devlet ve Hükümet tem
silcilerini, kararnamede yazılı hadler dâhilinde 
Konvansiyonun IV ncü maddesinde üye temsil
cileri için dokunulmazlık ve imtiyazlardan, 

d) GhİvernÖrltikçe teşekkül memurlarını 
kararnami de tâyin olunmuş hudutlar dâhilin
de Bîrleşnîiş Milletler memurları için, Konvan
siyonun V£l nci maddesiyle kabul olunmuş do
kunulmazlık ve imtiyazlardan müstefit edebilir. 

3. Bu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca 
neşrolurimliş bir kararnamenin hiçbir hükmü, 
Kanada <3# ikamet eden veya âdiyen ikâmetgâ
hı Kanada"da olan hiçbir Kanada Vatandaşını, 
Kanda da bir .konunun tâbi tuttuğu vergi ve 
mükellefiyetler dışında bırakamaz. 

4. I. Bu kanun uyarınca alınacak karar, 
anCak, Kanada Cfazetesi ile neşrinden sonra yü
rürlüğe gitfer. 

2. Bu kanun gereğince alınmış her kararın 
Parlâmentoya, alındığı tarihten itibaren 15 gün 
.iejtodp* toplantı halinde değilse, açılışını takip 
eden ilk 15 gün içinde sunulması mecburidir.» 

Saylavlar Meclisince 1 Temmuz 1947 tarihin
de kabul edildiği anlaşılan bu kanunun gerekçe 
kısmlnda Birleşmiş Milletler şartının 104 ve 105 
nci maddelerinden bahsedildikten sonra, 13 Şu
bat'1946 tarihli Genel AssambJenin aynı zaman
da «Birleşn&'iş Milletlerin Dokunulmazlık ve im-
tiv^ZiarV kaidei umumiye* olarak, muhtelif 

(Ö, Say 

speciaMsİe, teşekküllerin hudutları içinde fay
dalanacakları âzamiler halindi» derpiş ettiği de 
ilâve olunmaktadır. 

Sözleşme veya Konvansiyonun nihai madde
sinin 34 işaretli fıkrasında, he£ hangi üye mem
leketin bu Konvansiyona katıldığını genel sek
reterliğe bildirmeden önce, o memleket mevzu
atı dâhilinde injkânının ihzarı gerekeceğini be
lirten sarahat vardır. 

Konvansiyon metninin esasları : . 
Birleşmiş,, Milletler mevzuatına. göre bu çe

şit siyasi vesikalar üç lisan esası üzerinden tan
zim edilmekte ve metin itibariyle bu lisanlardan 
her hangi biri esas alınabildiğine göre, biz de 
kanuna Fransızca veya İngilizce metninin esas 
alınması gerekmekte olan JConvansiyon, bir 
preambule, ile mütaaddit bölümlere (section) 
ayrılmış-8 madde ve bir nihai maddeden mürek
keptir. 

Preambülde şöyle denilmektedir : 
«Birleşmiş Milletler Şartunşftı 104 ncü mad-

ıleKİndc, bu teşkilâtın, üye memleketlerden her 
bin' dâhilinde, vazifesini ifa vtf gayelerine ulaş
mak için lüzumlu adlî ehliyetten müstefit ola
cağı muşa mıh bulunmasına ve Birleşmiş Mil
letler Şartının 105 nci maddesinde bu teşki
lâtın. üye memleketlerden herbirinin hudutları 
dâhilinde, gayelerine varmaları için lüzumlu 
dokunulmazlık ye imtiyazlardan istifade ede
ceği ve üye memleketler temsilcileri ve bu teş
kilât memurlarının da vazifelerini tamamen. 
müstakil olarak ve teşkilâta bağlı surette ifa 
eyliyebilmeleri için zaruri dokunulmazlık ve im
tiyazlara da malik olacakları yazılı bulunma
sını nazara alarak, 

(î-eııel Asamble 13 Şubat 194C tarihli toplan
tısında aşağıdaki konvansiyonu kabul etmiş 
ve Birleşmiş Milletlerin katılması için, herbiri-
ne arza karar vermiştir» 

Birinci madde, Birleşmiş Milletler teşkilâtı
nın haiz olacağı tüzel kişilik, îkinci madde bu 
teşkilâtın mal, p'ara ve alacaklaVı hakkındadır. 
Üçüncü madde posta ve muhaberatı, dördüncü 
madde üye memleketler temsilcilerinin haiz 
olacakları dokunulmazlık ve imtiyazlar, 5 nci 
maddesi bu teşkilât memurlarının haiz olacak
ları masuniyet ve imtiyazlar, 6 nçı maddesi eks
per ve heyetlerine ait aynı mâhiyette haklar, 
7 nci maddesi Birleşmiş Milletlerin serebileceği 
laissez - passer'l^r, 8 nci maddesi, teşkilâtın bir 
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tarafı teşkil ettiği ihtilafların hal şekilleri ve 
nihayet madde tasdik ve; saireye ait müteferrik 
ve nihai ahkâmı ihtiva etmektedir. 

Bu maddelerin ihtiva ettiği hükümlerle: 
Birleşmiş Milletler teşkilâtı tıpkı bir müs

takil devlet gibi kendisi ve teşkilâtı ve me
murları için; büro, gayritnenkul ve malları için, 
bugünkü Devletler hukuku ve diplamasi tea
mülünün sadece sefarethanelere ve sefirlerin 
şahıslarına münhasır Exterritorialite - Harici ez 
memleket telâkki edilmek hukuku, immunite 
diplomatique - Diplomatik masuLİyet, privileges 
diplomatiques - Diplomatik imtiyazları almakla 
kalmıyor, birçok hallerde bunları daha genişle
tiyor. 

Bununla beraber. Birleşmiş Milletler Şartının 
preaınbülde de zikrolunan ve tarafımızdan bu 
şartla birlikte kabul edilmiş bulunan 104 ve 
105 nci maddeleri icapları ve bu teşkilât gaye 
ve vazifelerinin ehemmiyet ve hususiyetleri na
zara alınarak tasarı heyeti umumiyesiyle şayanı 
tezekkür görülmüş ve maddelere geçilmeden ev
vel aşağıdaki prensip meseleleri etrafında geniş 
konuşmalar yapılmıştır: 

a) Doğrudan doğruya ve mutlak olarak 
tasdik şekli, 

b) Hükümete gereğinde bu teşkilât genel 
sekreterligiyle «Anlaşma» yapıp tatbik etmek 
ve yürürlüğe gireceği (tarihten itibaren 3 ay 
içinde Meclisin taşdikııia arzetmek salâhiyeti 
vermek, 

e) Hükümet tasarısındaki şekli kabul et
mek. 

Dışişleri ve Millî Savunma Komisyonlarının 
bu tasarıya ait rapor ve değiştirmeleri de okun
duktan sonra, çoğunlukla son şeklin esas alın-

• masına karar verilerek, i Hükümet tasarısına ve 
maddelerine geçilmiştir. 

A) Kanunun unvanı 
Tasarıdaki unvan hejm uzun hem de tâbirler 

bakımından hatalı görülerek şu şekilde değişti
rilmesinde oybirliğine varılmıştır: 

. «Birleşmiş Milletler ! Ayrıcalık ve dokunul
mazlıkları uyuşmasına kjatılnıa hakkında kanun» 

Burada ayrıcalık, imtiyaz - privileges ve do
kunulmazlık, masuniyet - immunites karşılığı 
olarak alınmış bulunmaktadır. 

Madde 1 : Bu maddede immunite karşılığı 
kullanıldığı görülen « inuafiyet », convention 

karşılığı kullanıldığı görülen « Sözleşme » tâbir
leri birincisi, exempti<j>n, ikincisi « mukavele * 
karşılığı olduğundan yerinde görülmfemiş ve 
entente karşılığı anlaşma, Accord karşılığv an
laşma, Traite karşılığı Muahede tâbirleri ıstılah 
olarak yerleştiğine göre Convention mukabilin
de de mânasına tanıaıjaen tevafuk eden Uyuşma 
denmesi veya konvansiyon kelimesinin aynen 
alınması konusu üzerijnde geçen konuşmalar so
nunda bu son teklif kabul olunarak maddeye 
aşağıdaki şekil verilmiştir: . 

« Madde 1. — Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunca 15 Şubat 1946 tarihinde* kabul edilen 
« Birleşmiş Milletler ayrıcalık ve dokunulmaz
lıkları * hakkındaki ] metni bu kanuna bağlı 
uyuşmaya, bu kanunun ikinci maddesinde yazı
lı kayıtlarla katılınması onanmıştır ». 

Madde 2 : A) Millî Savunma Komisyonu
nun metni aynen kabul olunmuştur. 

B) Hükümetin teklif ettiği metin aynen 
kabul olunmuştur. ' ' 

C) Hükümetin teklif ettiği metin aynen 
kabul olunmuştur. 

Ç) Bu fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

. « Birleşmiş Milletlerin Türkiyedâhilinde ara
zi ve gayrimenkul mubayaaları, yabancılar hak
kındaki mubayaa şartlarına tâbi olduğu gibi, sa
tın alacağı her türlfi;mallarda% yurt dışına çı
karılmayıp Türkiye'de istimal ve istihlâk edi
lenler de istihlâk ve Muamele veya bu nevi mal
lar üzerine mevzu vergi kanunla-rı hük|imierine 
tâbidir. ». 

D) Bu fıkra aşağıdaki şekilde kabul edil
miştir : ••') 

*«- Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca; Türkiye 
dâhilinde görevlendirilecek Türk vatandaşı me
murlar, şahsan"verecekleri bordrolar üzerinden 
benzerlerinin tâbi tutulduğu vergilere] tâbi tu
tulur. > • • • ' ' • " [ ' . 

E) Yeni fıkra olarak aşağıdaki hüküm ilâve 
edilmiştir: 

«Türkiye'de kurulacak Birleşmiş Milletlere 
bağlı Milletlerarası teşekküllere, temsilci ve me-
memurlarma, Bakanlar Kurulu kararı ile bu ka
nun hükümleri kısmen veya tamamen 
tatbik olunabilir. Bu takdirde verilecek kararın 
yayın tarihinden ititiaren üç ay içinde Büyük 
Millet Meclisinin tasdikına arzı mecburidir. » 
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Sta* îikm : Bu n*a(Jâ)B«ii3ft^âMıspmm^v-. 

fokne»ı^k^i$Uı?»lmı#*rfc 

<*Jİfattİ§tİW - ^ 
Mfcddfc• 4 : Hütatmetitt- ".talıU&iıfitgjnçfi ki^ı»! 

edilmiştin • 
Havale' sırasına nazaran ötinipöfe ov** M t o i 

Komisyonuna tevdi edilmek* Aizetv** '3^ŞJtf61l-*]Şft$ 
kanlığa sunulur. 

B û ^ a , lia©o&töıt M ] 
Ankmm Mamm Niğ$& 

At$^*|p$u.< M.Kmrdeğfv, ^.Uj^my-

Gümrük ve~ Tekel Komisyonu 

Karar No. 9 
Yükaek 

Birleşmiş Milletler (4enol Kurulunca IH . Pl«. 
WH't!arrMmle kabul' edftrtı ve Üye- UHOTtetterin 
»nMunnKim sunuten- ^Bi-rtesrnis M4<MfetJar. Ay «w 
calıft ve M?ftafiyelHtn,itte (M^ ^ösrfeşjfttt» y«j Mfii&ü-
ınetimifrin de kAtafamst» hakkmdaki* Ktamuif taıjtt-
rısı Maliye, P)ışişi«rn M4MÎ !siafiiifwuaj "flifta***, 
ftttmritk ve- Tekel ©altomttklajM *«M#ııil*HtotM-'hww-
hiTİlTndufa" halefe- M . V . W4# gömi RtenMftpoıtAb-
muzca incelendi: 

TasaaMinı* 1MMII*İ. tt^AöWjw<Uh «Vöjıfatyjfmpnı nin 
Fransız'ea metnindeki «tmmunitĞ» ka r ş ık^ $%• 

«8B*öji?i Kow»ıpife»Mmcife, - Tlsyfâ&ât ̂ mmkmk 4ib h*-
zır bulunduğu halde, konuşulup tasvip e ^ t o ^ > 
ti&mwmww!^^ wyşua $ ö^üto^fe. 

Yalnız-kanun metinlerindeki bujftki te-
Jîijaııtem; d f i ğ ^ l i ^ n e ^ ç l ^ ge-re,lfe di«$f kajaun-
tard&, aıymmtnadftrkj^la,nıla.u te.«4n##le•..., bir» 
ayrıtak, m^<itouA\:.j|̂ DgM»fn:«si> $««ek. bu J râüe . i ' 
k a k l ı ğ ı konarak tamim e d i l i p k^imeler.den 
aysı 4ü^f«aem igtav Birleşmiş, Mî lMe* , p -
nd-tartyLUg* tarai«ad.a» tel ., II - 1946 tarihinde 

Q^İftRtşh Trabzon, Trabzon 
Q,r4l4Plit A, R. J§ıl '£(, Yarımb%y$k 

Kars Van 
4<» ,8ikvmw>. M, Koçak 

At'yon K, 
Bir iegp^ Milletle^ iTenel Kurulunca tas

dik^ s^nplan^, birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık 
v&Mu&İİ^atJL^ine dair Sözleşıne» ye. katılmak 
lıak^4u4aki, Kanun taı&rışınm 2 ne,i mftd^eşi-
nUfcX ;̂---fifeBftfflinft.: (Tçşkjlâtında) kelimesinden 
sanj'&^ki l ça^ r^a M?ve, ».kelimelerinin ilâve-
sİRİttflfelif edjyorı.ım, 

. SftyigıJ^ısırolaj. 

Köttiisycmur najwm 

Başkanlığa 

kabul edihm ve .-.aslı. tn-giriz' ce,,' Fransız'ca ve 
Rus'ça olarak tanzim edilen metnin, bu tâbir
le!1 i^in sabi* ve sahih Mı* mehaz teşkil' edecek 
resmî bir tereüıjtesium yaktırılarak tasarıya, ek
ten mest temenniye değer bubı&ınuştup. 

Tasarının birinci maddesi Bukümetîbı tekli
fi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Ta«ıa»ınm ifcme-i ı*ıa4d©&i&iıi £A) fiıkraspıda, 
Millî Savunma Komisyonunun metni aynen kş&al 

('B'> fîlpas*, 'Hüfeknpfiotin' te&Mü veçbi^ ay»en 
k^bul e^iteıiiştei». 

•('0^Wtt«8.ı da, Hükiöaefrin tekltM. v«çWl© ay- • 
nen kabul edilmiştir. 

(Ç) î&rm* T^a^ejj^^ojftisy^pınun değiştik 
djğl ş/e)çiyie kabnj edilmiştir. 

ify) |^raj3ina gejiince,: Ticaret Komisyonunuja 
değiştirdiği metlide : 

«Birleşmiş MÖletleı Teşfeilâtuıda Türkçe dahi. 
lin.de, ş%eyle^ı,(|iyilece^ Türk Vatandşışı n^em^ıırlar 
şahsan ye^çekjeri boç^olâr üzeçinçlen b,«(^rle-
VWM t^bi tutulduğu vergileTe tâbi tutulup» 

Cümlesi, her ne lçadar maksada muyaf ıkşa, da, 
kanun metninin sabit kalması vç ilerde, ver^i şe-
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killerinin değişebilmesi bakımından 
recekleri bordrolar üzerenden» cündesr çıkarıla
rak metne daha sabit ve [umumi bir ifade tarzı 
verilmesi uygun görülmüş ve «benzerlerinin» tâ
biri müphem bulunarak bu fıkra aşağıdaki şekle 
sokulmuştur. 

«Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca Türkfye**âİn> 
l!n&e*gömleadiri:leeek flüris Vâtaadâgı^meBiaı?-
lar, 'TâtaftdaşUrm- tâbi *tfitaScMi|a tencere- tâibi 
tnftahı?1.» 

^BvmatMeiîki: *^&3oMeşBİeaHı'̂ -rieü caddesi 
gefî*İiHfee... «â* diyewtea^ıyaQ*^n*#ÖörasMaı^kal> 
dırılması muvafıl^ifSırtîlttHiştür. 

3 ncü ve 4 neti maddeler HükümetJinfl!fcfetl$fİ 
veçnfcVaynen kabul'^dlmi^ir. 

*ftaVale kirasına ğöre/MaTSye KoittfSyöhtma 
verîlhiek üzere Yüksek Ba'̂ k&'hhğa sundlür. 
Cmtfiftk ve Tekel Koırı.! 

-Başkanı 
' MaMin 

01:SsDüSpören 

Sözcü 
Zonguldak 
O. 8. Orhon 

'• ' -Malatya 
0. Taner 

Çanakkale 
H.Bingül 1 

İmzada bulunamadı j 
içel 

.t EU=Aölan 
kızftda bulunamadı I 

Ka«taınonu 
F,ipjğaj?a 

tmtââa? buluASmaâı i 
/Ke&ya 

#.pptawı 

Samsun 
M, KöpvüUi 
*Tteabzon 

l>.Eyiböğlu 
İmzada-»bttltoUHnadi: 

Bitlis 
AMi^âr 
'^Hâtayi 

%f&/&fyç-
- i 

İçel 
S. înunhur 

Kırşehir 
N. Erdem 

Saıasuu 
H.Baek 

. İmzada bulunamadı 
Toka4 

F.'Eken 
-Urfa 

O.^ğan 

Yoggad _^f 
C, Arat »&ıâlfijı 

M^&m^y(mşm&m 

T. B, M. M. 
Maliye, Komisyonu 

Esas No. 1/268 
Karar No. 11 

ihV 

Yüksek Başkanlığa 

14.tİt.l94S 

Dışişleri • Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunun 8 . X .1947 j tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan « Birleşmiş 
Milletlerin ayrıcalık ve | dokunmazlıklarma dair 
13 . I I . 1946 tarihli sözleşmeye » Türkiye Cum-
huriyti Hükümetinin katılması hakkındaki ka
nun tasarısı Komisyonupıuza havale olunmakla 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle oku
nup incelendi. 

Birleşmiş Milletler ayrıcalık ve dokunmazlık-
lan hakkındaki sÖ2ileşırieye, ikinci maddedeki 
ihtirazı kayıtlarla, * Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine katılması hakkmklaki tasarı Komisyonu
muzca da uygun görülniüş ve Gümrük ve Tekel 

Komisyonunca hazırlanmış olan metin aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğine^ Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Kom. Bask. Sözcü 
(rümüşane 

H. F. Ataç 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Malatya 

E. Doğan 

Samsun 
B. Isıtan 

İstanbul 
#. Adato 
[Malatya 

Dr.\H. Fırat 
;Tokad 

C{ Kovalı 

Kastamonu 
A. Toközlü 

Kastamonu 
#.; Çekn 
Malatya 

M. #. Zaba 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M.Jİ. 
Bütçe Komisyonu 

Esas Nö. î/268 
Karar No. 86 

7: m . i95o 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca- 13 Şu
bat 194t> tarihinde kabul edilen ve üye Devlet
lerin tasdıkıııa sunulan (Birleşmiş Milletlerin 
ayrıcalık ve muafiyetlerine dair Sözleşme) ye 
Türkiye Gumhuriyeti Hükümetinin katılması 
hakkında olup Başbakanlığın 19'. X .' 1947 ta
rihli ve 71/788 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan Kailim tasarısı Dışişleri, Millî Sa
vunma, Ticaret. Gümrük ve Tekel 've' Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte ,"komisyonu
muza verilmekle Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Maliye Bakanlıklarının yetkili temsilcileri ha-
.jşır oldukları halde incelenip görüşül dit. 

Komisyonumuz adı geçen sözleşmeye Hükü
metimizin de katılmasını sağhyan tasarıyı esas 
itibariyle yerinde görmüş ve Gümrük ve Tekel 
Komisyonu metnini görüşmelere esas tutmuştur. 

Tasarının birinci maddesi Hükümetin birin
ci maddesi gibi ayniyle kabul edilmiş ve ikinci 
maddenin (A, B ve Ç) bentleri ayniyle (O) 
bendi son Gümrük Kanunu esaslarına ve (D) 

bendi de Gelir' Vergisi hükümlerine göre düzel
tilerek kabul edilmişlerdir. Üçüncü ve dördün
cü maddeleri ayniyle kabul edilen tasarı arze-
diletı değişiklikler dairesinde yeniden kaleme 
alınarak1 -Kamutayın Onayına konmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Başkan V. 
Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
(\ Ekin 

Erzincan 
N.Pekcan 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Niğde 

E. Gûrşoy 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
C. Gölet 
Diyarbakır 

S. Uluğ 
tsparta 

K. Turan 
Kırşehir 

8. Torgut 
Ordu 

H. Yalman 
Urfa 

A. Tekeli 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

• Aydın 
öl. R.Alpman 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

istanbul 
» Dr. A. Adwar 

Manisa 
F.Kurdoğlu 

Urfa 
A. Akan 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Birleşmiş Milletler Genel Kuru 
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde 
kabul edilen ve üye Devletlerin 
tasdikim sunulan «Birleşmiş 
Milletlerin Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair Sözleşme» ye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

katılması hakkındaki Kahun 
tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunca 13 Şu
bat 1946 tarihinde kabul edilen 
«Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık 
ve Muafiyetlerine dair Sözleş-
ine».- ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin 2 nci maddede ya
zılı ihtirazı kayıtlarla katılması 
onanmıştır. 

MADDE 2* — A) Birleşmiş 
Milletle1' Teşkilâtında görevlen
dirilecek Türk vatandaşı kimse
lerin Askerlik Kanununun 6 na 
maddesinin: yüklediği askerlikle
rini yedeksubay veya er olarak 
yapmış olmaları şartiyle, but; 
lamı bundan sonraki yedeklik 
hizmetlerinde, bu teşkilâttaki 
görevlerinin devamı süresince, 
yedek subay veya er durumunda 
bulunduklarına göre ertelenme
leri yapılır. 

B) Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının siyasi faaliyeti dışında, 
kalacak ve ticari bir mahiyet 
arzedeeek iş: ve teşebbüslerinden 
elde edilecek gelirler vasıtasın 
vergi kanunlarımız hükümlerine 
tâbi tutulur. 

C) Gümrük muafiyetinden 
istifade ile ithal olunan Birleş
miş Milletler Teşkilâtına ait 
mallar, Türkiye 'de satıldığı tak
dirde, Gümrük Tarife Kanunu
nun 7 nci maddesi gereğince 
bunlardan Gümrük Resmi ile it
halâta mütaallik diğer vergi ve 
resimler almır. 

— 10 — 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO

NU DEÖİŞTÎRİŞl 
Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde 
kabul edilen ve üye Devletlerin 
tasdikma sunulan «Birleşmiş 
Milletlerin Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair Sözleşme» ye Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

katılması hakkındaki Kabımı 
tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Birleşmiş Mil
letler teşkilâtında görevlendiri
lecek Türk vatandaşı kimselerin 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 
6 nci maddesinin, yüklediği as
kerliklerini yedek subay. veya 
er olarak yapmış olmaları şar
tiyle bunların bundan sonraki 
yedeklik hizmetlerinde bu teş 
kilâttaki görevlerinin devamı 
süresince yedek subay veya er 
durumda bulunduklarına ve As
kerlik Kanunundaki usullere 
göre ertelenmeleri yapılır. 

TİCARET' KOMİSYONU 
DEĞİŞTİRÎŞİ 

Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde 
kabul edilen ve üye Devletlerin 
tasdiki na sulnulan «Birleş miş 
Milletlerin Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair uyuşma» ya Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

katılması hakkındaki Kanun 
tasarısı 

MADDE 1."-- Birleşmiş Mil
letlerin Genel Kurulunca 13 Şu
bat 1046 tarihinde kabul edilen 
«Birleşmiş Milletler Ayrıcalık 
ve .Dokunulmazlıkları» hakkın
daki metni bu kanuna bağlı 
uyuşmaya, bu kanunun 2 nci 
maddesinde yazılı kayıtlarla ka-
t ılınması onanmıştır. 

MADDE 2. ..-- A) Millî Sa
vunma Komisyonunun metni ay
nen kabul olunmuştur. 

B) Hükümetin teklif ettiği 
metin aynen kabul olunmuştur. 

C) Hükümetin teklif ettiği 
motin aynen kabul olunmuştur. 

C) Birleşmiş Milletlerin Tür
kiye dâhilinde arazi ve gayri
menkul mubayaaları, yabancılar 
hakkındaki mubayaa şartlarına 
1âbi olduğu gibi, satın alacağı. 
]wr türlü mallardan, yurt dışına 
e/ıkarılmayıp Türkiye'de istimal 
ve istihlâk edilenlar de istihlâk 
ve muamele veya bu nevi mal
lar üzerine mevzu vergi kanun
ları hükümlerine tâbidir. 

D) Birleşmiş Milletler teşki
lâtınca Türkiye dâhilinde görev
lendirilecek Türk vatandaşı me
murlar, şahsan verecekleri bor-

ı drolar üzerinden benzerlerinin 
j tâbi tutulduğu vergilere tâbi tu-
i t ulur. 
i E) Türkiye 'de kurulacak Bir-
j 1 eşmiş Milletlere bağlı milletler-
{.; arası teşekküllere, temsilci ve 
i memurlarına, Bakanlar Kurulu 
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GÜMRÜK VE T E $ E L ;K0-
M t e O N U * DEĞigTÎ-RlİSÎî 

Bi^4§mi§> Milletler Gfnel'jfyççu-
lunm 13/>gub,at Î946 tmiM*4y 
kabuh'tâıilen vç üye^vUilefin 
tasdikma ,sımıdcm M$BMrI&şmi§ 
Müle4Urm, Ayrwqdâk*ve ^aafi-
yetlerine dair 8özle§rt\e%\%^Tû\r-
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

katılması hakkındaki Kdfrıun 
tasarısı | 

MADDE 1. — Hükümetin İ 
nci maddesi aynen kabul ! olun
muştur. ; 

5£Aİ)DE 2. — A)j Bfrb§nîı§ 
Milletler teşkilâtında görevlen-
dirilecek Türk vataıidaşı (amae 
lerin 1111 sayılı Askerlik feattu-
•mm§gL4ötincı madde^Kİn: 
^ ^ ^ k ^ i ] d e r i a ı i , ^ d e k • 
veya >er olarak yapıiış olttıaları 

{ §»ş^ed^uı lar ın büfesi* ^apra-
k|tf^İ9^ik-hiî3Betİ0f|ııde |«> ;|e|-
Mîâttaki görevlerinin devajmı sü
resince yedek subay rveya br du 
rumda bulunduklarına fe As
kerlik Kanunundaki uşulİBro 
göre ertelenmeleri yiıpılırj. 

B) Birleşmiş ]Vİlletl<fr teş
kilâtının siyasi faaliyeti cfışmda 
kalacak ve ticari bir îmahifret ae-
zedecek iş ve . teşebbüslerinden 
elde edilecek gelirllr visıtasız 
vergi kanunlarımız Rükünlerine 
tâbi tutulur. r j 

O) Gümrük .rnıjıafiyesinden 
. istifade ile ithal olunan [Birleş
miş Milletler teş^ilâtuia ait 
mallar, Türkiye'de Satıldığı tak
dirde Gümrük Tarife Kanunu
nun 7 nci maddesi gereğince 
bunlar d an Gümrük Re^mi ile 
ithalâta mütaallik Jdiğerj vecgi 

BÜTÇE KOMtftYONUNUN DE-
GİŞTİRÎŞÎ 

Jiirh'şmiş Milletler Genel Kuru
lunca 13 Şubat 1946 tarihinde 
kabul edilen ve üye Devletlerin 
tasd İhına sunulan «Birleşmiş 
Milletlerin Ayrıcalık ve Muaf i-
yt Herine dair Sözleşme» ye Tür-
kiyt Cumhuriyeti Hükümetinin. 
katılması hakkında Kanun ta-, 

sarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Mil-' 
1 etler Genel Kurulunca 13 Şu
bat 1M4G tarihinde kabul edilen 
«Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık 
ve Muafiyeti erine dar Sözleş
me •* ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin ikinci maddede ya- ' 
zıh ihtirazi kayıtlarla katılması 
onanmıştır. 

MADDE 2. — A) Birleşmiş 
Milletler teşkilâtında görevlen
dirilecek Türk vatandaşı kimse
lerin 1111 sayılı Askerlik Ka-

mıgtpa^n , altıncı »• T$$ddfe$Him 
'..>ı»M*İG$ği askerjaktejjini yeâek-
• subay veya er olarak yapını%K>l-; , 
•malar*,§aa?tİTİe buntafcjn r Ijun-
d&rı şoaaraki-< yedeklik > îhiamettle-
riııde bu teşkilâttaki gör^fttffi
ilin devamı süresince yedeksu-
bay veya er durumunda bulun- ; 
duklarına ve Askerlik Kanunun
daki usullere göre ertelenmeleri -
yapılır. ' 

B) Birleşmiş Milletler teşki- j 
lâtmm siyasi faaliyeti dışında * 
kalacak ve ticari bir mahiyet s 
arzedeeek iş ve teşebbüslerden J 
elde edilecek gelirler vasıtasız j 
vergi kanunlarımız hükümleri- \ 
ile tâbi l ut ular. ' 

O) Gümrük muafiyetinden j 
istifade ile yurda sokulan Bir-! 
leşmiş Milletler teşkilâtına a i t ! 

mallar, Türkiye 'de satıldığı tak- i 
dirde Gümrük Kanununun «4>* 
"îıcü maddesi gereğince bunlar-' 
dan Gümrük Vergisi ile girişe i 
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HÜ. 
Ç) Birleşmiş Milletler Teş

kilâtının satm alacağı her türlü 
mamullerden yurt dışına çıka
rılmayıp Türkiye'de istimal ve 
istihlâk olunanlar, Muamele 
Vergisine tâbidir. 

D) Birleşmiş Milletler Teş
kilâtınca Türkiye dâhilinde gö
revlendirilecek Türk vatandaşı 
memurlar, şahsan verecekleri 
bordrolar üzerinden Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım Vergileri 
ile mükellef tutulurlar. 

Sözleşmenin 32 nei maddesi 
gereğince Sözleşmeye katılmamı
zın tebliği sırasında, yukardaki 
ihtirazi kayıtlar da resmen bil
dirilecektir, 

MADDE 3. — Bu kanun ya 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Devlet B. 

M. A. Renda 
M. Savunma B. 
Münir Birsel 
Dışişleri B. 
N. Sadak 

M. Eğitini B. 
Reşat Ş. Birer 
Ekonomi B. 

CEJm 
G. ve Tekel? B. 

Ş, Adalan 
Ulaştırma IB. 
Ş. Koçak 

Adalet B. 
Ş. Devrin 
İçişleri B. 

M. HOöU 
Maliye B. 

H. N. Keşmir 
Bayındırlık B 

Gülek 
Sa. ve S. Y. B. 

Dr, B. V* 
Tarım B. 

T. Coşkan 
Ticaret Bakam 

M. N, Gündüzalp 
a B. 

T. B. Balta 

- İâ -
M. S. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neti maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

fi. K. 
karariyle bu kanun hükümleri 
kısmen veya tamamen tatbik 
olunabilir. Bu takdirde verile
cek kararm yayın tarihinden 
itibaren üç ay içinde Büyük 
Millet Meclisinin tasdikına arzı 
mecburidir, 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. • — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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- 1 3 
& ve T. İt. 1 

ve resimler alınır. .; 
Ç) « Birleşmiş «Milletlerin 

Türkiye dâhilinde arazi ve gay
rimenkul mubayaaları, yaband
ı r hakkındaki mubayaa şartla
rına tâbi olduğu gibi, satıjn ala
cağı her türlü mallirdanj yurt 
dışına. çıkarılmayıp Türkiye'de 
istimal ve istihlâk edilenler de 
İstihlâk ve Muamele veya bu 
nevi mallar üzerine mevzii ver#i 
kanunları hükümlerine tâbidir.» 

D) Birleşmiş Malletltjr teş
kilâtınca Türkiye dâhilinde gö
revlendirilecek Türk vatandaşı 
memurlar, vatandaşların! tâbi 
tutulduğu vergilere tjâbi tutulur. 

MADDE 3. — Hûküm|etin 3 
neü ^maddesi aynen ikabul| olun
muştur. 

MADDE 4. — Hlikümetin 4 
neü maddesi aynen kabul} olun 
muştur* 

B . E . . • t 
terettüp eden diğer vergi ve re
simler almır. 

Ç) «Birleşmiş Milletlerin 
Türkiye dâhilinde arazi ve gay
ri menkul mubayaaları, yabancı
lar hakkındaki mubayaa şart
larına tâbi olduğu gibi, satın 
alacağı her türlü mallardan, 
yurt dışına çıkarılmayıp Tür
kiye'de istimal ve istihlâk edi
lenler de istihlâk ve muamele 
veya bu nevi mallar üzerine 
mevzu vergi kanunları hüküm
lerine tâbidir». 

D) Birleşmiş Milletler teşki
lâtınca Türkiye dâhilinde görev
lendirilecek Türk vatandaşı me-
murlar, vatandaşların- tâbi tu
tulduğu vergilere tâbi tutulur. 

Bunlar ücretlerini de, 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
dördüncü kısmının ikinci bölü
mündeki hükümlere göre, yıllık 
beyanname ile bildirirler, 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 neü maddesi ayniyle kabul 
'edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
neti maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

(S; Sayısı-211) 
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- İÂ-
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN AYRICALIK VE iVlLAFİYKTLERİNE DAİmS&ZLEŞMti 

Birleşmiş Milletler Asamblesi tara Çından 1- Şııbai lM-fi tarihide kabul ediiyıiaüt'. 

Msdde — I 

Tüzel Kişilik 

1 nei Bent — Birleşmiş Milletler' Kuuıılıı, tüzel kişiliğe maliktir. 
a) Anlaşmalar yapmaya, . , 
b) Taşınır ve taşınma/ ma lifti-1 almaya ve salmaya, 
c) Dâva açmaya, 

yeterliği yardır. 

Madde-— W 

Mallar, Sermayeler ve Alacaklar. 

2 nei Bent — Birleşmiş Milletler Kurulu, malları ve alacakları, bıılundukliarı yer neresi -w 
elinde tutan kini olursa 'olsun, Kur^&n açıkça vay, geçtiği hususi haller müstesa+t olmak.iiz-eA-e, 
adlî muafiyetten faydalanırlar. Bununla beraber'şurası da mukarrerdir ki, bu feragat yürütme' 
tedbirlerine şâmil olmıyaçaktır. 

3 neü Bent — Kurulun binaları-masuniyeti haizdir. Alacak ve malları, bulundukları yer ne
resi ve elinde tutan kim olursa olsun,.arama, herhangi bir maksatla el koyma, zoralım ve kamu
laştırma ile diğer her türlü ierai,1 idari, adli ve leşrii tedbirlerden muaftır. 

4 ucü bent — Kurul arşivlerinin vev genel olarak, Kurula ait veya elinde bulunan bütün r 
belgelerin, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, masuniyetleri vardır. 

5 nei oeut — Hiçbir akçalı denetleme, düzenleme ve moratoryuma, bağlı -olmaksızın :. , ' 
a) Kıçrul her türlü sermaye, altın veya dövizi elinde tutabilir ve heıvnevi -patra*, ü f̂criöe 'he> 4 

saba malik olabilir, 
b) Kurul, alacaklarını, altın veya dövizi bir memleket ten diğerine veya biı- men>I8Udtf •dâ

hilinde serbestçe taşıyabilir ve elindeki her nevi dövizi her nevi başka paltoya !Ç€̂ rc4>Tİir. 
G nei bent — Birleşmiş Milletler Kurulu, yutardaki <> nei bent gereğince kendisine taaw»mış 

olan hakların kullanılmasında, bu hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması hususunda bir 
Üye Devletin teşebbüslerini, kendi menfaatlerine zarar vormiyeeeğine kanaat getirdiği nispette,. 
nazarı itibara alacaktır. 

• 7 nei bent — Birleşmiş Milletler Kurulunun alacak, gelir ve sair malları: 
a) Bütün vasıtasız vergilerden muaftır. Bunu ula beraber şurası mukarrerdir ki, Kurul, sade

ce kamu menfaatlerine mahsus hizmetlerin bedellerinden fazla olmıyan vergilerden muafiyet is-
temiyecektir. 

b) Bijleşmiş Milletler Kurulunun resmî faaliyeti için lüzumlu eşya^ ithalât veya ihracat 
kısıntı ve yasakları ile her nevi Gümrük Vergisinden muaftır. Bununla beraber, şurası mukarrer
dir ki, bu şekilde gümrüksüz ve resimsiz olarak sokulan eşya ithal edildiği memlekette satılamıya-
caktır, meğer ki satış bu memleketin Hükümetince kabul edilmiş şartlar altında yaşılmış olsun. 

c) Kurulun, yayınları ithalât ve ihracat yasakları ve kısmtılairı ile her nevi Gümrük Yergisin
den muaftır. 

8 nei bent — Birleşmiş Milletler Kurulu, prensip itibariyle, taşınır ve taşınmaz malların fiyat
ları içine giren satış resimleri ile îstihlâk Yergisinden muafiyet isteğinde bulunmıyaeaksa da, resmî 
istimali içip. yapacağı ve fiyatımda bu nevi vergi ve resimlerin dâhil bulunduğu önemli alımlarda üve-
ler mümkün oldukça bu vergii ve resimlerin indirilmesi veya geri verilmesi için uygun idari tedbir» 
leri alacaklardır. 

('SFSây^rt 2İ1>) 



— 15 — 
Madde-^ III 

Ulaştırma kolaylıktan 

SlıttöUiibent —BMeşiHjiş jMillftler Kurulu, her üye Devlet toprakları ürerinde kendi resmî haber
leşmeleri iğin; takaâiüm akları, -.posta, tarif e ve resimleri, kablogramlar, telgraflar, telsiz telgraf, te
lef oto, telefon ve diğer haberleşme ile basın ve radyo haberleri basın tarifesi ile ilgili, hususlarda, en 
az, kendisinin diğer her hangi bir Hükümete, bu Hükümetin diplomatik) misyonu da dâhil olmak 
üzere, gösterdiği muamele) kadar müsait muamele görür. Kurulun resmî yazışmaları ve diğer resmî 
haberleşmeleri sansür edilemezler.. 

lömottı beet-^Birljeşıntiş îMlletler Kurulu, şifre kullanmak ve diplomatik kurye ve çantaların ha
izi »bnluıiKİuğuiayrıeaİTk ve muafiyetlerin ayamdan, faydalanacak olan kurye veya çantalarla haber-
lög*tte4«pmii • göndermek v*- almak hakkım haiz. ola çaktır. 

Madde -*-IV, • 

Üye Devletler Temsilcileri :-

İftiftei benti—4 Bittleşmi|ı;Mille*ler Kurulunun ba^heaMveya tâli; kuramları ve;iBdrk§«â§TJ|illetlerin 
topladığı konferanslar yanındaki üye devletlerin temsilcileri, görevleri müddetptce »ve ̂ grerlerrine 
gidiş veya toplantı yerinden dönüşleri.tesnasmda ap,ğıdaki>ayrıcalık ve inuârf%e4İ€^dentf(B^dalânır-
l a / r : ' ' -̂  : : • -. • i ;.ı-

a) Şahsan tutma veya hapsedilme ve şahsi eşyatarınm, zoralımı,. muafiyeti ile, söz v^ yazları 
dailâfchil'ioldftiğttv-hölâe, temsilci sıfatiyle gösterdikleri şa3^m^ ĥusUHB!Wİft;iheıv t;ürlüvadlîi^kovalama
dan muafiyet; 

b)H®ileüınle kâğıt !\le ivesikaılarm dokunulmazlığı; • ' " ' • • ' # ' • ' 
M&) iv Şift^ıkttllaismak; jve- mühürlü ;çanta ve mekiu^arı^mf^ığjdieiihftljOT^ 

ya vesikalar almak hakkı ;• 
'-; d^-Göt^vlerkırjyaptikkırı esnada ziyaret gedecekleri, veyaöge^yetetofi maml̂ fee l̂e î%>fter türlü, 

millî hizmet ödevlerinde^, yabancılara mahsus kayıt KWûnıa^krinâen, gö§m«n]ifei$ i lgi^4^ r *W$Ü 
kföJ^BteiiMıAerâııden^kendileri ve eşleri için, muafiyat^ 

/e) Bara ve •kaflwbiy '̂iBnflameleieriiL'de, geçici resmî; göî'ewöahıtıiiya4)ancı>hü^met-te«ısilç$]{eri~ 
•ae 4fflû^nmış olan kplayljfklar^ ' 

f) Şahsi eşyaları için diplomasi memurlarına tanınmış olan muafiyet ve k&^jşlAkter; t 
> g) Eşza, yirakardakılere-aykırı düşmiyen, ve diplomasime^urlar^im .fMdalanmftktaiıoldukları 

âaftBMayMûakkj onu^iyet | ve kolaylıklar. (Şahsi eşyaları' aımsanda. WLunn̂ ıyan> ithalâtf-ma(Mel«r4ri§in 
#ümrök veya İstihlâk vjergileri veya satış resimlerinden muafiyeti istemek-hakkından gayri). . , , 

1 12»;nci bent — BMe^mişMilletlerin başlıca ve tâli kurumları, dlei%ur»l tarafmdan toplanan kon-
feraıııstecda'ki üyelere, I görevlerini yaparlarken.-tam bir bağımsızlık ye sözvîSarbestHğİTİ^iainıtak 
amacı ile, görevlerini yaptıkları sırada, gösterdikleri çalışma,,..söyledikleri; sözler ve yazdıkla*ı. ya
zılanla' ilgili hususlarda j tanınmış olan adlî muafiyet, bıuıların ü^e ıDevljetlerin^temsileiUğif sıtfatı ni-
hayet bıûduktan s@nra <|mM devam edecektir. 
:;:: 1$ nen bent —^Her hangi bir verginin almmasr ödevMain , bir yerde mukim timlunması işine 

bağlı olduğu hallerde, Birleşmiş Milletlerin başlıca veya tâli kuruîftlfldpşöaıveya kurulun :^oplan4lğı 
konferanslarda bulunan) üye Devlet temsilcilerinin görevlerini yapmak üzere bir üye Devlet ül
kesinde bulundukları müddetler, ikamet mMdeti oî fs^k sayılmıyacaktır. 

14 ncü bent — tiye Devletler temsilcilerine, ayrıcalık ve muafiyetler kendi .şahsi menfaatleri 
için değil, Kurulla ilgili görevlerini tam bir badevlet, kendi görüşüne göre muafiyetin, adale-
tOTHn^ı^obutentoaktadııi \ Binaenaleyh her üye ğimsızlık' içinde yapm^larünı sağlamak ^aıacı ile 
tdıi!'y»öbıe getirilmesiııe engel olduğu veya. uğrunda: taı^ıdiğı amaca zarar, gereksizin ikaîdujılar. 
•bügççğiiîbtttün hallerde, temsiteisinüı muaf iye tm̂ ^̂  kftk;ieti$tt, 

bir ödevdir. .;,.:;. j . . . • •'..;•. 

(ScSayuM.2H) 



— 16 — 
15 nci Bent — 11. 12. ve 13 ncü bentler hükümleri, bir temsilcinin, uyruğu olduğu, temsilci

liğini yaptığı veya yapmış olduğu bir devletin makamları karşısında bulunması halinde, uy
gulanamaz^ 

18 ueı Bent —- Ba maddede sözü geçen «tem alciler» tâbirine bütün murahhaslar, murahhas 
yardımcılar^ müşavirler, teknik uzmanlar ve heyet kâtipleri dâhil telâkki olunmuştur. 

> Madde — V V 

Memurlar , . ' 

17 nci- Bent — îşbu madde ile VII nci maddenin, haklarında uygulanacağı memur sınıflarım 
Umumi .Kâtip belirtecekfir. Umumi Kâtip bu hususa dair hazırladığı listeyi Genelkuruîa suna
cak ve mütaakiben bütün üye devletler hükümetlerine bildirecektir. Bu sınıflara dâhil memurların 
adları muayyen zamanlarda üye devletler hükümetlerine bildirilecektir. 

18 nci Bent — Birleşmiş Milletler Kurulu memurları: 
a) Eeşmî sıfatla, söz ve yazıları da dahil olduğu halde,, gösterdikleri çalışma hususunda adlî 

muafiyetten faydalanacaklardır. , 
b) Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından ödenen ücret ve maaş üzerinde her türlü vergiden 

muaf tutulacaklardır. 
e) Millî hizmetle ilgili her türlü ödevden muaf tutulacaklardır 
d) Kendileri, eşleri ve beslemekle ödevli bulundukları aile üyeleri, göçmenliği kısan tedbir

lerle, yabancıların kayıt işlemlerine bağlı olmıyacaklardır. -
e) Kambiyo kolaylıklarından, ilgili hükümet yanında akredite bulunan diplomatik mümessil

liklerin eşit deercedeki memurlarının ayrıcalıkları kadar faydalanırlar. 
f) Kendileri, eşleri ve beslemekle ödevli bulundukları aile üyeleri, milletlerarası buhran za

manlarında' diplomasi memurlarına tanınmış bulunan memlekete dönüş kolaylıklarımdan faydalana
caklardır. 

y) Görevlerine yeni başlıyacakları memlekete eşya ve mobilyalarını gümrüksüz ve resimsiz 
olarak sokmak hakkından faydalanacaklardır. 

19 ncu Bent — Umumi kâtip ve bütün umumi kâtip yardımcıları, kendileri için olduğu gibi eş
leriyle ergin olmıyan çocukları için de, 18 nci bentte anılan ayrıcalık ve muafiyetlerden başka, 
milletlerarası hukuka uygun olarak, diplomatik temsilcilerin ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıkla
rından faydalanırlar. 

20 nci Bent — Ayrıcalık ve muafiyetler sadece Birleşmiş Milletlerin yararına olmak üzere 
memurlara tanınmış olup onların şahsi menfaatleri için verilmiş değildir. Genel Sekreter, kendi 
görüşüne göre, muafiyetin, adaletin yerine getirilmesine engel olduğu veya uğrunda tanındığı 
amaca zarar gelmeksizin kaldırılabileceği düşüncesinde bulunduğu bütün hallerde bir memurun 
muafiyetini kaldırabilecek ve bunu yapmakla ödevli olacaktır. Umumi Kâtip hakkında muafiyeti 
kaldırmak kararım vermeye Güvenlik Konseyi yetkilidir. 

21 nci Bent — Birleşmiş Milletler Kurulu işba maddede sayılan ayrıcalık, muafiyet ve kolaylık
ların yol açabileceği kötüye kullanma hallerini önlemek, polis tüzüklerine uymayı sağlamak ve 
adaletin -iyi tarzda yerine getirilmesini kolaylaştırmak amaeı ile, her zaman, üye devletlerin yetkili 
makamları ile işbirliği yapacaktır. 

Madde — VI : 

Birle§miş Milletler Kurulu adına görevle yolculuk eden uzmanlar . 

22 nçi Bent - - V nci maddede anılan memurlardan gayri uzmanlar, Birleşmiş ^illetler Kurubı 
için görevlerde bulundukları sırada, yolculuk müddeti de dâhil olduğu halde görevleri süresince, 
ödevlerini tanı bir bağımsızlık içinde yapmaları için zaruri bulunan ayrıcalık ve muafiyetten 
faydalanırlar. Bu arada hassaten aşağıdaki ayrıcalık ve muafiyetlerden faydalanırlar : 

(S. Sayısı: 211) 



ödev görmeleri nihayet 
e) Bilcümle Mğıt 

a) Şahsan tutma veya hapisolma ve şahsi eşyalarının zor alımından muafiyet, 
b) Sözleri ve yazılajrı 4a dahil olduğu halde görevleri esnasında gösterdikleri çalışma hususun

da hor türlü adlî muafijyet. Bu muafiyet, sözü geçen kimseler Birleşmiş Mîlletler Kurulu içirt 
| bulduktan sonra dahi devam edecektir, 
[ve vesikaların dokunulmazlığı, ;' 

d) Birleşmiş Milletl|er Kurulu ile yapacakları haberleşmelerde şifre kullanmak, vesikalar ve 
mühürlü çantalar veya kuriye eliyle muhabere etmek hakkı, 

e) Para ve kambiyo mevzuatı hususunda, geçici resmî görev sahibi yabancı Hükümet temsil
cilerine tanınmış olan kolaylıkların aynı, 

f) Şahsi eşyaları için diplomasi memürîarına tanınmış olan muafiyet ve kolaylıklar. 
23 ncü bent — Ayrıcalık ve muafiyetler Birleşmiş Milletler Kurulunun yârârıiıa olmak üzfcre 

uzmanlara tanınmış olup kendi şahsi menfaatleri için verilmiş değildir] Umumi Kâtip kendi görü
şüne göre, muafiyetitt, adaletin yerine getirilmesine engel olduğu veya Kurulun menfaatlerine 
zarar gelmeksizin kaldırabileceği kanaatinde bulunduğu bütün hallerde bir uzmana \ tanınmış 
olan muafiyeti kaldırabilecek ve bunu yapmakla ödevli olacaktır. - ; 

Madde —VII. 

Birleşmiş Milletlerin vereceği lesepaseler 

24 ncü bent — Birleşmiş Milletler Kurulu, memurlarına lesepaseler verebilecektir. Bu vesikalar, 
25 nd bent hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle üye Devletler makamları tarafından mute
ber yolculuk vesikası olarak tanınacak: ve kabul edileceklerdir. 

25 nci bent -— Kurul hesabına seyahat ettiklerini gösteren bir belge ile birlikte yukarda bahis ko
nusu lesepase hâmili memurlar tarafından yapılacak vize talepleri (Vizeye ihtiyaç hâsıl olduğu tak
dirde) en kısa zamanda incelenecektir. Bundan başka, bu lesepase hâmillerine çabuk yolculuk ko
laylıkları gösterilecektir.! 

26 nci bent — 25 nöi bentte anılanların benzeri kolaylıklar uzmanlara ve Birleşmişi Milletler 
lesepasesi hâmili olmamakla beraber, Kurul hesabına yolculuk ettiklerini açıklıyan bir vesika 
hâmili diğer kimselere; de tanınacaktır. 

27 nci bent — Kurul hesabına yolculuk eden ve Kurul tarafından verilmiş bulunan lesepaseyi 
hâmil Umumi Kâtip yardımcıları ve müdürler, diplomatik temsilciler ile aynı kolaylıklardan'fay
dalanırlar. 

28 nci bent -̂ - îşbıı madde hükümleri, Anlaşmanın 63 ncü maddesi gereğince, uzmanlık' kurumla
rının Kurulla olan müıiasebetlerini belirten anlaşmalarda bu hususa dair bir hüküm bulunduğu tak
dirde, bu kurumlara bağlı eşit derecedeki memurlara da uygulanabilir. 

. . , - : ' ' . ! 4 ^ ' ; : - Madde — VIII \ , ; -T'^J,..^-. 
UyuşmazUklann çözülmesi 

29 neu bent— Birleşmiş Milletler Kurulu aşağıdaki uyuşmazlıklar için çözme şekilleri derpiş 
edecektir : 

a) Kurulun dâhil ^ulunacağı sözleşme veya hususi hukuk işleriyle ilgili uyuşmazlıklar; 
b) îtesmî sıfatı dolayısiyle muafiyetten faydalanan ve bu muafiyeti Umumi Kâtiplikçe kaldı* 

rümamış bulunan bir kurul memurunun methaldar olduğu uyuşmazlıklar. 
30 ncu.Bent —? Taraflar, muayyen bir halde, başka bir çözme şekline başvurmakta anlaşmadık* 

lan takdirde, işbu Sözleşmenin uygulanmasına ve yorumlanmasına dair bütün Uyuşmazlıklar MiU 
letlerarası Adalet Divalına sunulacaktır. Bir üye devletle Birleşmiş ^illetler Kurulu arasında 
uyuşmazlık çıkması haljinde, Antlaşmanın 96 nci ve Divan Statüsünün 65 nci maddelerine uygun 
olarak, ortaya çıkan h^r hukuki mesele hakkında, istişari oy istenecektir. Divanın oyu, taraflar
ca katı olarak kabul edilecektir. 
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Nikai-Ma<Jde 

31 nci Bent — işbu Sözleşme, katılmaları için Birleşmiş Milletler Kuruluna üye bütün devlet I e* 
re sunulmuştur. 

32 nci Bent — Katılma, Birleşmiş Milletler Umumi Kâtibine hususi bir vesika tevdii suretiyle 
vukubulacak ve Sözleşme, her üye devlet için, ke ıdisi tarafından tevdi edilen katılma vesikasının 
teslim tarihinden başİıyarak yürürlüğe girecektir. 

33 ncü Bent —'Umumi Kâtip, her katılma vesikası tesliminden bütün üye devletleri haberdar 
edecektir. 

34 neü ,Bent — Şurası mukarrerdir ki, her hangi bir üye devlet tarafından katılma vesikası 
teslim edildikten sonra, bu devletin, işbu Sözleşme hükümlerini, kendi kanunları gereğince, uygu
lamak durumunda bulunması, gerekir. 

35 nci Bent — îşfeu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Kurulu ile katılma vesikasını tevdi eden her 
üye devlet arasında, bu üye devlet kurulun üyesi kaldığı müddetçe veya' Genel Kurul tarafından 
tekrar gözden geçirilmiş olan bir genel Sözleşme onanıp da adı geçen üye devlet bu son Sözleşmeye 
katıhncıya kadar, yürürlükte kalacaktır. 

36 nci Bent — Umumi Kâtip, bir veya birkaç üye devletle işbu Sözleşme hükümlerinin, bu 
üye devlet veya devletlerce uygulanma şeklini te'sbit eden ek anlaşmalar yapabilecektir. Bu ek an
laşmalar, her defasında, Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. 

»e>-<i 

( S . Sayısı : 211 ) 



S. Sayısı: 212 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik iş Birliğine dâhil 
memleketlerle; akdolunan Borçlanma, Bağış, Ödeme ve Takas An
laşmaları gereğince hariçten ithal olunacak mallardan menşe şa
hadetnamesi aranmaması ve bunlara ahdî Gümrük Resmi tenzilâ
tı uygulanması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 

' U/703) 

T. c . ; | ; " . ' " " ' • ' • • • • • • v .. 

Başbakanlık ! -14- H • J95<) 

Muamelât Genel Mi\dürli\ğü-'- • • '; 
Tetkik MüdüHüğü\ 

' '..•• Bayı'; 71 ~*13k, 6/âSO . ' : " ! : 

I Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhi] memleketlerle akdolunan 
borçlanma, Bağış, ödeme jve Takas Anlaşmaları gereğince hariçten ithal ojlunaeak mallardan menşe 
şahadetnamesi aranmamalı ve bunlara ahdî Gümrük Resmi tenzilâtı tatbik .olunması hakkında 
Gümrük ve Tekel IŞakaulığmça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . I . 1950 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlistırılmış olan Kanun tasarısı ile gerekçesinin bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. { 

.•! \•''"•••• • B a ş h a ş k a n 
. -, , . , i , , > ' i ' ]"' ' / " ' ; ; ' * < §. GmiaUay 

"r " | . GEREKÇE ' : | 1 ' " 

.Yabancı, memleketlerden yurdumuza sokulacak olan malların, muhtelif Devletlerle akdedilmiş 
bulunan Ticaret ve Şeyrinefain Andlaşmaları ile kabul edilen Gümrük Rebmi tenzilâtından istifade 
edebilmeleri için, Güjnrük Kanununun 59 neu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, gelen şşyanm 
Âkıd memleket menşeli olduğunu veya o memlekette gördüğü tahavvül ve atmeliyeler 4olayısiyJe öyle 
sayılmak lâzımgeldiğini bildirir yetkili makamlardan verilmiş ve o mahaldeki Tüıikiye konsolos
lukları veya mümessillikleri tarafından tasdik edilmiş bir menşe şahadetnamesi gösterilmesi lâzım
dır. • i 

5252 sayılı Kanuış ile bnanan «Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleşmesi» ve 5253 sayılı Ka
nunla onanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekonomik lift Birli
ği Anlaşması» imi i^aplariından olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Avrupa İEkano-
mik iş Birliğine dâh$ diğer memleketlerle akdolunan Anlaşmalar gereğince, açılan kr-ediler ille ya
pılacak bağışlar ve r |ürkiye lehine tanınan tiraj hakları mukabilinde, kalkınma programlarımız 
ile ilgili olarak hariçten yurdumuza getirilecek malların bir kısmı ahdî Gfümrük Regmi tenşilâtma 
tâbi bulunmakta, anbak mezkûr malların bu tenzilâttan istifade edebilmeleri için, j yukarda sözü 
edilen Gümrük Kamum hükümlerine göre mahallinden yetkili makamları tarafından veriljmiş ve 
konsolosluklarımız İsrafından tasdik olunmuş birer menşe şahadenamesi] aranılması lâzımgelmek-

e d i r . • •• . i r.-

Yapılan incelemeferdenj: 
İ, Yakardaki Anlaşmalara yani Marşhal] Filânına dayanılarak ithal Edilecek mallara ait men-
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şe şalıadelİıaıııeJerinin mahallinden temin ve konsolosluklarımızca tasdik muameleleri birtakım 
zorluk ve "gecikmelere sebep olduğu, 

2. İktisadi İş Birliği İdaresince finanse edilerek yardım gören memleket lerce sat mahrum eş
yanın ilırascınua istenen belgelerin çokluğundan şikâyet edildi, 

o, Meşkûr kredi ve bağışlar ve tiraj haklarının kullanma ye d erinin malûm ve muayyen bu
lunduğu, bu suretle getirtilen mallara ait evrakın (fatura ve saire gibi) Marsh ali Yardım Plânım 
idare etmekle görevli teşkilât tarafından vize ediVmekte okluğu, 

4. Menşe .ş-ahadetnamesijiiıj. teinin ve tasdiki için ihtiyar edilen ve oldukça mühim bir yekûn 
tutan masrafların kredi ve tirajlardan ödenmesi halinde memleketimize o nispette noksan malın 
getirilmesini intaç edeceği ve bu masraflar bu kredi, ve tirajlardan ödenmediği takdirde memle
ketimizden serbest dövizle tediyesi icabedeeeği cihetle, döviz mevcudumuzun gayrimüsait bulunan 
bu zamanda harice külliyetli miktarda doların çıkmasına sebep olacağı gibi, bütçeye de yeni bir 
külfet yükliyeceği, 

»Sonucuna varılmıştır. 
Bütün bu hususlar ve Marshall Plânının ehemmiyet ve hususiyeti itibara alınarak- mezkûr plâ

nın ve gayesinin bir an evvel tahakkukuna imkân vermek üzere, yalnız bu gibi mallara münhasır 
kalmak ve menşeleri tesbit edilecek esaslar dairesinde tâyin olunmak şartlariyle menşe şahadet
namesi aranmadan ahdî Gümrük Eesmi tenzilâtı tatbik edilmesi hususunda kararlar ittihazı için 
Hükümete yetki verilmesi maksadiyle ekli kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 7 . III, 1950 
Esas No. 1/703 
Karar No. 87 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko- Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memlekct-
noıuik İş Birliğine dâhil memleketlerle akdolu- terden veya Amerika'dan gerek Marşal Plânı 
nan Borçlanma, Bağış, ödeme ve Takas Anlaş- esasları, gerekse tiraj hakları dâhilinde getirile-
maları gereğince hariçten ithal olunacak mallar- cek emtea için memleketimize giren her eşya gibi 
dan menşe şehadetııamesi aranmaması ve bunlara Gümrük Kanununun 59 mm maddesine göre îb-
dalıi Gümrük Resmi tenzilâtı tatbik olunmaması razı mecburi olan menşe şehadetnamelerinin taıı-
hakkmdaki Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazır- zinıi sırasında, tanzim mahallerindeki mercilere 
lanıp Başbakanlığın 14 . II . 195jO tarihli ve birla hm paralar ödenmesini gerekmektedir. Bu 
6/56§ sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan hal, muhtelif yollarla memleketimiz lehine temin 
Kanun tasarısı Komisyonumuza havale buyuru!- edilen (Marşal yardımı, tiraj hakları, borçlanma, 
makla Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Maliye Ba- , bağış, ödeme ve takas yollariyle) malî menfaat-
kanlıklarınm yetkili temsilcileri hazır oldukları lorin bir kısmının memleket dışında bırakılmasını 
halde incelenip görüşüldü. ve bu kısımdan memleketin mahrum kalmasını 

Bu tasarının hazırlanması başlıca iki sebepten intaç etmekte olduğundan ve bu eşyanın mense
lleri gelmektedir : kirini fatura ve sair belgelerle de tevsik etmek 

a) 5252 sayılı Kanunla tasdik edilen (Av- mümkün görüldüğünden bahsi geçen anlaşma ve 
rupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi) ve 5253 sa- sözleşmelere göre gelecek emtianın bu .formalite
ydi Kanunla tasdik edilen (Türkiye Cumhuriyeti ye tfıbi tutulmıyarak elde edilen menfaatlerin ta-
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekono- mamiyle memlekete girmesinin temini; 
inik Is Birliği Anlaşması) icaplarından olarak b) Bahse konu olan mahallerle yapılacak 

( S . Sayısı : 212) 
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ticari hareketlere for^âlit^er azaltılmak ve bu 
şahadetnamelerin tasdiki mjuamelelerinden Msıl 
olan zorluk ve ge^itefteleri! önlemek suretiyle 
daha geniş bir kolaylık sağlanması* ve bu'hususta 
vâki olan şikâyetlerin jönlenmesi. 

Yapılan incelemelerde, yukarıda bahsi geçen 
kanunlarla tasdik edilen anlaşmalara benzer i le
ride başka anlaşma veya sözleşmeler de yapıla
bileceğinden akdolunmuş v£ olunacak bütün bu 
sözleşme ve anlaşmalara göjre yurda ithal edile
cek malların ahdî indirmeden faydalanmaların
da esas olacak mensilerin [tâyininde Bakanlar 
Kurulu yerine, Ekonomi v^ Ticaret ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarınca (birlikte kararlaştırı
lacak usule göre muamele? ( yapılmasını ve hük
mün bunları da kapşayac^ık surette tanzimini 
komisyonumuz faydalt görıfıüş ve Hükümetle de 
mutabık kalınarak ilişik taparınım birinci mad
desi bu esas. dairesinde hazırlanmıştır. 

2 ve § ncü maddeleri ayjniyle kabul edilen ta

sarı Kamutayın onayraaNrzediImek üzerej yük
sek Başkanlığa sunulur.] 

• • • ' - . , : ^ 

Başkan V. Sözeüj 
Kastamonu Kastamonu Amasya 
mMam MPm$m A. K.'Yiğtöodğlu 
Ankara Ankaıja Aydın!1: 

M. Eni t C.^oit Ol R. Afaman 
Bolu ;B^ajrbakır Erzincan 

C.:.S: Şimen g. fUluğ N. Pekcan 
İsparta istanbul Kırklarjeli 

K, Turan Dr. A: Aİıvar K&tigh K. *#oğan 
Kırşehto • Mftiâtya İ î t a i s a ^ 
Ş. Torffut--. 'Md;~~'S; Eti I Noktai fiazarınir mu-

ha^ato^ediy^runi 
FrKJmd^hı 

Nifde :"'••;" 'Or<|ı frf* 
U,GWsöf' H. Yalman ^ A. Akan 

E.TtyceU 

HÜKÜMETİN İTEKLÎFÎ 

Amerika Birleşik Devletteki ve Avrupa Ekono
mik İş Birliğine dahü memleketlerle akdolunan 
Borçlanma, Bağış, ödeme ve Takas Anlaşmaları 
gereğince hariçten itimi olunacak mallardan men
se şahadetnamesi ar apmam\a.n $.e bunlara ahdi 
Güm'rük Resmi tensitâti uygulanması . hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE İ. — 5352 sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik îş Binliği Sözleşmesi» ve 
5253 sayılı Kanunla ^nanjan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri, arasında 
Ekonomik İş Birliği?Anlatması» nın icapların
dan o l ^ak Amerika] Birledik Devletleri Hükü
meti veya bu hükümetin ajjanı sıfatiyle hareket 
edecek kurumlar -ve Avrupa Ekonomik îş Bir
liğine dâhil diğer memleketlerle akdolunan ve 
olunacak Anlaşmalar! gerekince ,açılan ve açıla
cak olan krediler ile yapılacak bağışlar ve sair 
yeni malî mera balar mukabilinde, hariçten yur
dumuza sokulacak mallarin ahdî indirimden 
faydalanmada esas {jlacahj menşeleri, Bakanlar 
Kurulu karariyle teşbit ejiileeek esaslar daire
sinde tâyin edilmek îşartiyle bunlardan menşe 
şahadetnamesi aranmaz. 

B Ü ^ İ ^ 0 İ ! # ¥ 0 N I J N U N ÜEÖl^t î f t îŞÎ 

Avrupa Ekonomik •!§ MrUğme dâhil memleket- / 
Ur ve Amerika Birleşik] DevletUrvyle akdolunan • 
Arılaşmalar gereğince yiırda ithal ûhınacaîc mal
ların men \e:i erinin tesbiti hakkında Kanun 

tasfyrısı 

MADDE 1. — 5252 i sayılı Kanunla onanan 
«Avrupa Ekonomik İş i Birliği BÖzleşmesb ve 
5253 sayılı Kanunla onaian «Türkiye Cumhuriye
ti ile Amerika Birleşik {Devletleri arasında Eko
nomik îş Birliği Anlaşjması» nın i icaplarından 
olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
veya bu Hükümetin aj^nı sıf atiyle hareket ede- ' 
cek kurumlarla ve Avıfupa Ekonomik îş; Birli-* 
ğine dâhil diğer memleketlerle akdolunan ve 
olunacak Anlaşmalar gereğince acılan f e açı
lacak olan kredi, bağış! ve sair malî kayhaklar 
karşılığında yurdumuz^, ithal edilecek mjalların 
ahdî indirimden faydaljanmalarmda esas (olacak 
menşelerinin tâyininde [ Ekonomi ye Ticairet ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarında birlikte ka
rarlaştırılacak usule gijjre muamele yapılır ve 
bunlardan ayrıca menşe şahadetnamesi { aran
maz. 

(S .Sayısn i242i ) 
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Hü. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür, 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet'Bakanı 
<". /S.- Barlas 

Millî Savunma Bakam 
H. Çak%r 

Dışişleri Bakanı 
N. Badab 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr, Kemal Sattr 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bu kanunu Bakanlar kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Ftmd Sirmen 

îçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat S. Sirer 

MADDE 2. -
.yürürlüğe girer. 

MADDE :j. 
vrirütür, 

B. K. 

Bu.kanun yaynuı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Krırıılu 

{S. Sayısı; 212) 



Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, Köy bütçelerinden 
yapılacak inşaat mütaahhitlerinden Kazanç ve Buhran vergileri 
alınmaması hakkmda Kanun teklifi ve Millî Eğitim, İçişleri, Maliye 

ve Bütçe Komisyonları raporları (2/119 j) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ! 

" 4274 sayılı Kanunun tatbikatı devresinde köy okullariyle, öğretmen evleri ve sağto «»€*»UfîJKRî > 
binalarının inşaatında bedenî -fe mali külfetlerin tamamı köylünün üzerinde bulunuyordu. «Her '^k iç 
15 - 20 bin lira değerinde olajn. bu binalar i§m*a^ıi!f kttmftnu, kerestesini, kirecini, kadınlı - er
kekli arkalarında taşımak suretiyle çalışan köylü, aynı zamanda ineğini, öküzünü, kabın-ı, kaçkını, 
satarak, diğer malzeme /bedeliyle usta paracını temin ediyordu. . 

İdare âmirleri köy İhtiyar jteyetleri vasıtasiyle köylüye bu mükellefiyetlerini yaptırırken inşaatı 
sevk ve idare edebilecek kabiliyette gördükleri bâzı. köylü vutandaşları köy içjn hayırlı bir hizmet 
olacağı telkiniyle mütaafniit' ğıfatiyle, işe bağlamakta idiler,. Ozaınana ka.d#r resmî .ve Jıüsusirta&h-
hütler: altına, girmek suretiyle, injşaat yapmamış, bunun kanuni formalitelerimden bihaber olan bu 
vatandaşlar .idare.âınirlerinjn} kendUeriae^taJimU.ettiği bu işi.kpyler.yıç^bir^Jjizmet ya,zi|esi olarak 

"* kabul etmişler, inşaatık bdşmâa hnlunmuşlj&r, köy rçuhtarlarj tarafından ken/lj emirberine, veri-
len bedenî mükellefleri. içabşljırmışlaj;, köylüden toplanıp da. köy bütçesine alman, paraları sarfet-
mişler böyleee birçok bina]atı tamamlamışlardı!:, 

.# Bu işler yapılırken, .üıtiyar heyetleri köylerden toplanıp da .köy bütçesine, aldıkları, ve güya. 
mütaahhit olan adamlara verdikleri bu paralarda»,ne Kazanç Vergisi kesmişj ne de.müta^ahhit sı-
fatiyle bu binaların inşaatım,;idare ,etmiş olanlar,, kazanç, maksadiyle inşaat^ yapan mütaahhitler 
misillû, .beyanname verejrek karne, almışlardır;, kimse taraf nidan, ikaz da^ih^emjglerdir., 

Binaları bitirdikten sonra, köylüye..hizmet Jtmiş, iua^e.âmj^^inJi^.enıjr^îVe.rip^laranı yerjuıe, 
getirmiş olmanın huzuruna kavuşan bu ihtiyar heyetlerimle,.mÜtâ&hUit, vajfjn^ki ^a^an^a^lar ,kö.y 
bütçelerinden yapılmış olan masraf teida&vK^^ iı^şa^ta. 
başlamada» «wel beyantıana» ^rilesvkf&aşn* «arliîamamış .̂olmftsı̂ cl̂ ^majlja.Uî, .ınaliye - teşkilâtı tara-. 
fmdan !£«««&§vergisi llüİBİIlıÜ«pine gor^> takibata tâbi tutulmuş, köylü ve,^kji'r olan /her biri 
50 - â0#fWa gibi ağsri*pm Bj$MMİ£#$a^le <;ezalanınas^«^şİaptû>,Mr klşj^İ^eğj ye ,ölsüzü„satıl
mak suretiyld tahsil, bi^ü&ffe kısmı da h$m muamel^şi^y^ı^^^tl t ıbvto^^ür. . 

(521flK)rv8»ydı Kanun köylüyü ^alnı^ bedeni r rökel lef^f j^f tM^tm^aiVeaî t^ î 4£7$ sayılı. Ka
nunun tatbik«fcwda para müjkeliefiyej& yfeünden k o ^ ^ 
timlâklrihteAöğıırdîiğü reejaksiyonla.r,v>önlı&miş ve kö^f^l^^h^Bİ^VU^ı^lm^^a, tr^'rcven,sayı
sı oldukça çok olan bu vatandaşlar o zamanki, idari tedbirlerin ağır yükünü halen üzerlerinde ta
şımakta, iyi niyetlerinin cezajlariyle karşı karşıya bulunmaktadırlar 

(5210) sayılı Kanun yapi|ırken bu meselee nasılsa unutulmuş ve bu iş.tasfiye edilmemişir* Bu 
tatil devresinde seçim âaireıjade karşılaştığım bu meselenin de, bu iyi niyetli ve mağdur vatandaş
lar lehine olarak hal ve tasfiyesi icabetmektedir. Köylülerimizin bu kabîlj binalara olan ihtiyacı 
henüz tamamen karşılanamamıştır. Eksiklerimiz pek çoktur. Köylünün bedenî mükellefiyeti ve 
Hazinenin yardımiyk inşaat | devam etnifktedir. 

Koy bütçelerinden masraf yapmak Suretiyle ve mütaahhit vasıtasiyle yapılmış ve yapılacak 
olan inşaatın Kazanç Vergisinden istisna etmenin hem bu mağdur vatandaşları ıstıraptan kurtar
mak bakımından, hem de köylülerimizin maddi ve kültürel kalkınması gibi asıl maksat için! fay-



dalı olacağına kani bulunmaktayım. Bunun için hazırladığım (Kanun teklifi) ni aşağıya almış 
bulunmaktayım. ffiŞÖı'Ji,* t 

Yüce Kamutaya şevkine müsaade ve delâletlerini üstün saygılarımla arzederinı. 
22 . IX . 1948 

Çoruh Milletvekili 
Dr. C. Kazanctoğlu 

Milli Eğitim Komisyonu raporu 

T.B.M.M. '.. '• 
Millî Eğitim Komisyonu , - 24 .XI. 1948 

Esas Ho. 2/119 > / 
Karar No. 6 

.Yüksek Başkanlığa 

Köy bütçelerinden yapılacak inşaat mütaah-
hitlerinden Kazanç ve Buhran vergileri alınma
ması hakkında Çoruh Milletvekili Dr. Cemal 
Kazancıoğlu tarafından hazırlanan ve-Yüksek 
Başkanlık tarafından 1 . XI .1948 tarihinde 
Komisyonumuza havale buyurulan Kanuıj tasa
rısı Dr. Çeraal Kazaneioğlu, Maliye, içişleri ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcileri' hazır ol
dukları Üalde Komisyonumuzca incelendi. 

Teklifin bütünü üzerinde görüşülmesi netice
sinde tedvininin faydalı ve zaruri olduğu gö
rüldü ve şu kararlar alındı. 

Tadarının birinci maddesi Komisyonca de
ğiştirilmiş olduğundan başlığın yeni taşarının. 
ifade ettiği mânaya tetabuku için (köy okulları 
ile öğretmen ve sağlık memurları evlerinden ve 
köy tarafından yaptırılan şair inşaattan Kazanç 
ve Buhran vergileri alınmaması tikkında Kanun 
teklifi)'şekline sokulmuştur. 

Kanun tasarısının birinci maddesi okul ve 
saire binalarının köy bütçelerinden ve köy tara
fından yapılacağı hükmünü muhtevi bulundu
ğundan, halbuki 5210 sayılı Kanunla bu inşaat 
doğrudan doğruya vilâyetlerce yaptırılacağından 

tasarının birinci maddesinin mevcut kanuna ay
kırı olduğu görülmüş ve ayrıca tasanda bahse
dilen (köyün kültürel sağlık ve ekonomik kal
kınmasına yariyaeak binaların) fazla şümul ka
zandığı görüldüğünden bu inşaatın muayyen ka
nunlarla tesbit, edilmiş olan yapılara tahsisi için 
442, 3803, 4274 ve 5210 sayılı kanunlara attf 
yapılarak madde düzeltilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi geçici bir hükmü 
ihtiva ettiğinden bu madde geçici madde olarak 
'tesbit edilmiş ve evvelce tahsil edilmiş olan müta-
ahhit, vergilerinin iadeleri için bir mebde ko
nulması zaruri bulunduğundan bu madde 5210 
sayılı Kanun mebde gösterilerek değiştirilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Ko
misyonu Başkanı Sözcü Y. Kâtip Y. 

"B-rinırum Erzurum Trabzon 
C. Dursunöğlu C. BursunögUu Z. Molaoğlu 

Ankra Erzincan îzmir 
A. B Bekman • R. Bayındır E, Çınar 

Mâraş Ordu. 
E. Soysal Y. Z. Ortaç 
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İçiş'eri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/119 
Karar No. ,10 

6 . XII . i m 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Bütçelerinden yapjlaeak inşaat mütaah-
hitlerinden Kazanç ye Buhran vergileri alın
maması hakkında Çoruh Milletvekili Cemal Ka-
zaneıoğlu tarafından hazırlanan kanun teklifi 
ile gerekçesi ve Millî Eğitip Komisyonunun in
celemeleri üzerine teklifin aldığı şekli muhtevi 
proje metni ile mezkûr komisyon raporu İçiş
leri Bakanı ile İçişleri ve Maliye Bakanlıkları 
uzmanları hazır oldukları halde İçişleri Komis
yonunda ineelendi. 

Teklifin tümü üzerine açılan görüşmede ko
misyonumuz üyelerinden bâzı arkadaşlar köy
lerdeki ilkokul, işlik öğretim ve sağlık memuru 
ve ebe evleri inşaatında miltaahhit, usta ve işçi
lerden Kazanç ve Buhran yergilerinin aranma-

- sı Kazanç Vergisi Kaıranıi tatbikatında 63, ili
mizin yalnız ikisinde Malice dairelerinin zühu
lü eseri' olarak rastlanan nfünferit hâdiselerden 
olup diğer illerde böyle mağduriyeti mucip 
hallerin emsaline rastlanmadığı, ve çünkü köy
ler hususi bütçeli dairelerden olmayıp 3692 sa
yılı Kazanç Kanununun 26 neı maddesindeki 
hususi bütçe teriminden özel idare bütçeleri an
laşılmak lâzımgeldiği beyaniyle yeni bir tesise 
gidilmeden tatbikatın ıslahı mümkün ve muva
fık olacağını ileri sürdüler;. 

Hükümet adına İçişleri! Bakanı bu noktanın 
tatbikat sahasını aydınlatabilmesi için Danış-
taydan istişari bir katrar istenmiş ise de henüz 
oraca müzakerede bulunduğunu ifade etti. 

İstişari karar bu konuda tatbikata şâmil ve 
müessir mahiyet tazammun edemiyeeeği göz önün
de tutularak idari dâva yûliyle mükellefler le
hine vergi daire ve komisyonlarının karar ve 
muamelelerinin iptaline daijr şimdiye kadar elde 
bir Sayıştay kararı ölüp oljnadığı Maliye uzma
nından sorularak böyle bir emsal kararı da mev
cut olmadığı ve binaenaleyh yeni bir tesise gidil
meden tatbikatı ıslaha ve bit* kısım vatandaşların 
mağduriyetini önlemeye imkiân bulunamadığı an
laşılarak gerek teklif sahibinin önergesinde ge
rek Millî Eğitim Komisyonunun raporunda taf
sil edilen sebepler müstakîlen yeni bir tesisin 

lüzum ve zaruretini tesbıt için varit ve kâfi gö
rülerek bu noktada Hükümetle d$ mutabık ka
imdi. 

a) Köylerdeki inşaat yalnız okul ve öğret
men evlerinden ibaret dljnayıp su birikintilerinin 
kurutulması, köy arazisinin sulanması, köye temiz 
içme suyu getirilmesi vö saire gibi Köy Kanu
nunda sayılan mecburi ve ihtiyari hizmetlerle il
gili yapı işlerini de ihtiva eylediğinden teklifte
ki muafiyet hükmünün bunlara aynı sebeplerle 
şümullendirilmesi, 

b) Kazanç ve Buhran vergileriyle birlikte 
alman Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım 
vergilerinin de aynı muafiyete alınması, 

e) Bazan köylerin bu kabîl okul, işlikr öğ
retmen evleri yapıları birlik halinde gurup, inşa
atı şeklinde büyük yekûnlar ifade eder surette 
şehirden mütaahhitlere ihale edilmekte, yahut 
bâzı mütaahhitler gurup inşaatı halindeki işlerin 
kiremidini, kerestesini, tuğlasını toptan vermekte 
olduklarına göre bunların da aynı muafiyetten 
faydalanmalarına cevaz olmayıp daha ziyade 
maksat köyden sırf inşa işini kolaylaştırmak ve 
ihtiyar heyetlerini ağır bir yükten kurtarmak 
için köyün içinden müteahhit ittihaz edilen ve 
böyle bir işte velev, tesadüfi kazanç kabilinden 
bir temettü ve ticaret dâhi bahis konusu olmıya-
cak olan köylü mütaahhitler ile bunlardan yüz
de üç vergi kesip yatırmayı akıl edememiş olan 
muhtar ve ihtiyar heyetlerini vergi tahakkuk ve 
tahsilatı, ceza takibatı gibi beyhude külfetlerden 
kurtarmak maksat olduğuna göre tesis edilecek 
muafiyetin yalnız bu maksadın ölçüsü içine has
redilmesi çoğunlukla kabul edildi. Ve maddele
rin görüşülmesine geçildi. 

Kanunun unvanı arzolunan düşüncelere göre 
Millî Eğitim Komisyonu metninden farklı ola
rak «Mecburi ve ihtiyari köy işlerine ilişkin 
yapı ve tesislerde köylü; mütaahhit, usta ye iş
çi olarak çalışanlardan Kazanç, Buhran, Muva
zene, Hava Kuvvetlerini Yardım^ vergileri ile 
cezalarının alınmamasına dair Kanun» şekline 
konuldu. ••-•••• 
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Birinci madde bu maksada göre. gef eken-ka
yıtlarla kaleme alındı. Ve geçiei madde de asıl 
muafiyetten murat 4274 sayılı Kanuna göre vü
cûda geYİrlle'n*yapılarda işliyenleri ve bunlardan 
vergi kesip yatırmamış olan muhtar ve. ihtiyar 
heyetlerini külfet ve üzüntüden kurtarmak olduğu
na göre bunun başlangıcını 4274 saytfı'Kâ'ntinun 
Jrftrttrlüğe girdiği 20 Haziran 1942-tarihine al-

' rftafc-zarurî görüldü. 
Diğer taraftan tahakkuk zaman aşnfum ge-

- çİTmtş,1 -tahsil- edilmiş- vergilerin • iadei muhasebesi 
*lçok'ırit!şkül re-karışıklığı -Hkıcip Olacağı ve em-
'.saHihevjs-uaıtîmızda'da y-alnız tahsil edilmiyenın 
••SlğıjflâhnıasV taMkkttkunuri telkini-şıkları mev-
-fntf 'ttlup-klıntnıŞHî iadesi'şekli hiç• mevcut olma 
-&̂ ğ> nazara* -âhharak 'geçici madde o yolda yeni-
• tteııHtealem e- a lındı. 

3 ve 4 ncü maddeler aynen oy"baliği ile ka-
f"bûF ohmarak" havalesi' gereğince Mâliye ve Büt-

çe^Kotrrf^y^îJarına verilmek * »üzere -eVirakiyle bir
likte 'Yüksek' Başfcâniığa' sunulmasına' karar ve
rildi; Sa^gılttıroiızte' attaoranur. 
îçişl«ri Kor'Ba^kan! Başkan V. 

"'Pekis-dağ 'Çoruh 
' V. Fyhadm Baıkâız' olarak 'tahsil olu-

^ ma* pöral&rın iadesi ka-
-ın«ath!JKÎieyim 

' f A.- IFüsün 

-^Sözcü 
Kars 

A. Eyidoğun 

Bitlis 
M. Krtan 

«isftSada bulunmadı 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Antalya 
ift. Kaplan 

NSBölu 
Geci#kmttAde5re««ftuhalif im 

sebebi arka sayfada 
Z, Yalçın 

Şörum 
S^Hmafafttoğlu 

'>(nrümöşan<e 
'A:'-*K.-''V<irmea 

Konya 
Ş. Krgun 

®iı*sun 

' ^Kayseri 
S1.Aşmadın 

Muş 
H. Onaran 

HâKaresun 
V.^Shmen 

1>.-, -Konya 
:M. Şt>AMcm 

Niğde 
Ş. Süer 

Ovdu Siird 'Trabzon ' '¥özgad 
H'.'Şftrlan L.'Yavuz H'.Orhon t. Olgun 

Bol« 
Vatandaşlara (Vergiyi, «demiyen, tediyeyi uza
tan günün birinde af. olunur ve>. terkin, talunur, 
öd-eyen 'aidanır) ;gibi bir, kanatdn yerleşmesine 
»ebep' ölacağ1 ve. Maliye* mensurlarının sekece
ği morluğun; bir hakkın^ iade - edilmemesi i için 
mâkul bir sebep, »olmayacağından .muhalifim 

/. Yaİçm 

utmw^ 
'fvB.'M. M. 

'Mtilîyti' 'Ktönfciyon'u 
EMİ-No. â/119 

"»flfttoir No. 17 

•mj'3CIHd94S 

•• Yüksek HBıtyklMilığa 

Köy bütçelerinden-yapılacak, inşaat* «ıtitaah-
^itltrindeıt' Kazanç; Buhran, Muvazene ve Ha
va Kuvvetlerin e yarrhm vergileri alınmaması 
hakkında Horun Milletvekili Cemal Kazancıoğ-
lü;t«raf nidan hazırlanan kanun *' teklif i* Millî 

• Flitim ve'içimleri Komisyonları raporJariyle bir
likte Komisyonumuza: havale olunmakla İçişleri 
t* Kal iye* Bakanlığı temsilcilerinin humriyle 
teklif sahibi de'bulıın&uğu halde okunup ince

dendi. 
Müzakereyi kolaylaştırmak için önce köy 

hükmi ^ahsiyetiue ajt inşaatın vergiden istisna 
edilip edilmemeli ve edilecek ise. sınırının ne 
olması gerektiği konuları üzerinde, duruldu. 

Köyieiimiain kalkınması, güzelleşmesi,,, sos
yal' tesislere kavuşması .gayelerinin tahakkuku 
için köy »hükmi şahaiyeti .tarafından yaptırıla
cak olan inşaata» vergi istisnasının faydalı ola
cağı ve bu istisnanın köylünün, parasız, olarak 
müşterek i'aydasuıa. tahsis- edilen bütün .tesis ve 
inşaatı'ihtiva etmesi -buanahiyeti haiauolmıyan 
ların ise istisnamı* dışında kalması kararlattıktan 
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sonra mütaahl\idi#l^Öyden ye; dışardan .olması
nın ayrı .h^i inı lere , bajçlşujp Sağlanmaması,, 
üzerinde,: du^ ldu . 

Mütaahhitler arasında köyden veya dışar
dan çüye tefrikler yapılmasının ,,. uygulamada 
Joğurajcağif ajtsakhjdar, ve sapılması,muhtemel 
olan muvazaalı yollar tartışmayı mucip oldu. 
Ye böyle bir tefrik, yakılması ha inde bu teklif
ken beklenen basitlik ve .ucuzluğun dahi 
sağlanamıyaeağı. \ neticesine yarıldı ve bjrinei 
madde bu esa^^artihtim, edecek, şekildevyenilen 
yazıldı. 

Geçici maddenin konuşulmasında henüz tah
sil.. jedibneıniş olan yjergi ye cezaların alınma? 
masanda, diğer komisyonlarda olduğıv gibi,, oy 
birliğine varılmakla beraber tahsilve4ilmiş olan
larım geıi verilip yerilnıemesi üzerinde de tar-
temalar , oldu. 

Vergi, vatandaşuı kajpıneı nispetinde Devlet 
.masraf lafına iştirak, ekmesi, ceza is.e bunu sak-
hyanlar veya bu yolda, sunutaksiri o] anları ,uya-
nıfelığîl davet olduğujıa ye halbuki köylerde ya
pılan* .millî eğitini: seferberliği neticesi pkul, oğ-. 
r.e,tm,en evi ye saire gibi,, inşaatı t-aajıhüt eden 
köylü, vatandaşların böyle bir kazanç,elde etme
leri ihtimali bulujpn^dığı -gibi Şunlar, için be
yanname,. vermemiş olan köy muhtar ve ihtiyar 
heyeti üyelerinin »de vergi gizjeme^ maksadı ve 

bu^yplda bir sunutajpirleri. olduğunu kabul et-
: ^ e k de mümkün ^görülememiştir. Aksine olarak 

.daha ehliyetli kimse bulunmadıjm<|an sırf bir 
t s ha^iyçt eseri ojiarak bUjişi süzerlerine almış olan 

köylü mütaahhitler ile köylerine bu tesirleri 
. ^ hareket-eden köy muh-
. tar .vet ijıtiyar h.eyetrüyelerinin bu inşa r isle-

vindeki , faaliyetleri takdire, değer mahiyette 
j>ir. durum arzetmektedir. Bu it|lparla,kâr kasti 

^jg^zetmediği ^ l a | i l a n ve aynı köy halkından 
, plan, mütaa^hhitlerle köy muhtar ye ihtiyar he

yeti.yyejeıiııe.^bu,işlerden tahakkuk ettirilen 
yergi ve kepilen, cezalarının tahsil olunan, kısım
larının dahi .geriye verilmesinde terbiye edici 
„bir:mahiyet, görülmüş, ve bu madde dahi;yeniden 
yazılmıştır. 

, , j ^ e k ^ p e iv j ^ s e ) ^ I^ajJ^nlığa. sunulur. 

Maliyei IC Başkanı Sözcü 
Gümüşane 

Elâzığ 
E. Karakaya 

Dr. H.Fırat 

Samsun 
• M; Isıtan 

Kastamonu 
H. Çelen 
Tekirdağ 

Z..E. Çemroğlu 

Kâtip 
Kastamonu 
A. Soközlü 
Malatya 
E, Doğan 

Tokad 
C. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

E san No. '2/119 
Karar No. 89 

Yüksek Başkanlığa 

7 . / / / . 195Ö 

Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'-
ııun Köy bütçelerinden yapılan köy okulları, öğ-
retmenevleri ve slaığlık memurları binalarının 
inşaatında mütaahhit gibi işi deruhde eden köy
lülerden Kazanç ye Buhran Yergisi alınmaması 
hakkındaki Kanun teklifi, Millî Eğitim, içişleri 
ve Maliye Komisyonları raporlariyle birlikte 
Komisyonumuza verilmekle r teklif sahibi, Millî 
Eğitim Bakanı Tahsin B,anguoğlu ve Maliye Ba
kanlığı-temsilcisi hazır oldukları halde incele
nip görüş 

4274 sayılı Kanunun tatbikına tesadüf eden 
devrede Köy okullariyle, öğretmen evleri ve sağ
lık memurları binalarının inşaatında bedeni ve 
malî mükellefiyet tamamen köylü tarafından ve 
köy bütçelerinee sağlanmakta' idi. Her biri 
15 - 20 bin lira arasında bir paraya mal olar 
bu inşaatın, sevk ve idaresi idare amirlerince 
bunları idare edebilecek kabiliyette olan köylü
lerden birine verilmekte ve bunlar bir nevi mü
taahhit mevkiine girmekte olduklarından Mali
yece, kendilerinden Kazanç ve Buhran Yergisi 
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tahakkuk ettirildiği gibi bunları tahakkuk ve 
tahsil mevkiinde bulunup da kanunun kendileri
ne tahmil ettiği vecîbeleri yerine getirmiyen köy 
muhtarlarından da bu vergiler , cezalariyle bir
likte istenilm^itedir. 

Ticaret kaistı olmaksızın köyün tüzel kişiliğine 
hizmet maksajdiyle ve arızi olarak mütaahhit du
rumuna giren bu vatandaşlarla böyle bir vergi 
ile mükellef olduğunu bilmiyen muhtarların 
bu vergileri ve cezaları ödemeleri adalete 
uygun olmıyaçağı mülâhazasiyle memleket 
ölçüsünde girişilen büyük kültür dâ
vasını müteessir edecek bir vaziyetin* 
tasfiyesini hedef tuttuğu anlaşılan bu kanun tek
lifi Komisyonumuzca da esas itibariyle yerinde 
görülmüştür. 

Tasarı, Komisyonumuzda incelendikten son
ra, vergi terkinlerinin mahiyeti ve bilhassa ter
kin edilen vergileri daha evvelden ödiyenlerin 
durumu göz önünde bulundurularak aşağıdaki 
esasları ihtiva etmek üzere yeniden tanzim edil
miştir, 

I. -~ Meslekî mütaahhitlik ve inşaatçılık ol
mayıp da sırÜ köye hizmet maksadiyle inşaatı 
üzerine almış olanların bir kazanç temini mak
sadı takip ettnedikleri göz önünde bulundurula
rak taahhüt ettikleri miktar 20 000 lirayı geç
memek kaydiyle, tahakkuk ettirilen vergilerin 

zamlariyle cezalarının terkini; 
2. — Vergi terkininin, okul inşaatına mem

leket ölçüsünde girişilme tarihinden başlanıl
ması ; 

3. — Tahakkuk ettirilip tahsil edilen yergi
lerin de bir yıl içinde istenmek kaydiyle geriye 
verilmesi;. 

4. — Bu vergileri kesme mecburiyetinde 
bulunup da bunu yapmıyan muhtarlar hakkın
da da aynı işlemin uygulanması. 

Iİa esaslar dâhilinde yeniden hazırlanan ta
sarı, Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözeii Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
R. Erten . M. Akalın F. öymen 
Amasya Ankara Aydın 

A. K, Yiğitoğlu M. Eriş Çil. R. Alpman 
Bolu Diyarbakır Edirne 

•C, S. Siren Ş. Uluğ M.N. Gündümlp 
Erzincan İsparta izmir 

N.. Pekcan K. Turan M. JDikmen 
izmir Kırşehir Konya 

A. İnan $. Torgut Dr..M. F. Dündar 
Malatya Ordu ' Samsun' 
M #. Eti H. Yalman M. A. Yörüker 

Trabzon Urfa 
A. R. Işıl A. Akan 
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ÇORUH MİLLETVEKİLİ I)r. 

CEMAL KAZANCIOĞLU'-
NUN TBKLÎFÎ 

Köy bütçelerinden yapılacak 
inşaat mütaahMtlerinden; Ka-
iotnç ve Buhran vergileri alın

mamam hakkmda Kanun 

MADDE l . ' U Köy okulla-
riyle köy öğretmenleri, köy sağ
lık memurları, köy ebeleri ev
leri ve saire gibi köyün kültü
rel, sağlık ve ekonomik kalkın
masına yarıyaeak binaların köy 
bütçelerinden yapılacak inşaa
tını tâahhüt edenlerden bu işler 
için Kazanç ve Buhran vergile
ri alınmaz. 

MADDE £•— 4274 sayılı 
Kanuna göre köylerde yapılmış 
olan bu kabîl K inşaatı taahhüt 
etmi§ olanlar için tahakkuk et
tirilmiş olan vergilerle bunların 
cezaları tahsil edilmez. Tahsil 
edilenler geri rverilir. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN DE&ÎŞTÎEÎŞÎ 

Köy okullan ile öğretmen ve 
sağlık memurları evlerinden ve 
köy tarafından yaptırûan sair 
inşaattan Kazanç ve Buhran 
vergileri alınmaması hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 422, 3803, 
4274 ve 5210 sayılı kanunlarla 
köy tüzel kişiliğinee veya vilâ
yetçe yaptırılmış ve yaptırıla
cak köy okulları ile öğretmen, 
sağlık memurları evlerinin ve 
sair köyün mecburi işleri arası
na giren binaların inşaatını üze
rine almış mütaahhitlerle usta
lardan ve işçilerden Kazanç ve 
Buhran Vergisi alınmaz. 

| İÇİŞLERİ .KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

I Mecburi ve ihtiyari köy işlerine 
ilişkin yapı ve tesislerde köylü 
mütaahhit, usta ve işçi olmak 

I çalışanlar dem, Kazanç, Buhran, 
I Muvazene, Hava Kuvvetlerine 
I yardım vergileri üe cezalarının 
I ahnmaması hakkında Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 449, 
3803, 4274 ve 5210 sayılı ka
nunlarla köy tüzel kişiliğinee 

I veya vilâyetçe yaptırılmış ve 
I yaptırılacak köy okulları ile öğ

retmen, sağlık memurları evle
rinin vo köyün mecburi ve ih-

1 tiyari işlerine ilişkin sair ya-
I pılarm ve tesislerin inşasında 
I köylü mütaahhit, usta, işçi ola

rak çalışanlardan Kazanç, Buh
ran, Muvazene, Hava Kuvvetle-

j rine Yardım Vergisi ve cezaları 
alınmez. 

(-S. Sayısı.: âl3) 



MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞİ 

Mecburi ve ihti <j ar i koy işlerim 
ilişkin yapı re tesislerde köylü 
mütaahhit, usta ve ı.^i olarak 
çalışanlardan Kaz:ı:ı\ Buhran, 
Muvazene, Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileri ile cezalarının 

alınmaması hakkında Karnın 

MADDE 1. — Köy bütçele
rinden veya köylünün bedenî ve 
nakdî yardım ve her ne suretle 
olursa olsun teberrularla veya
hut da 5210 sayılı Kanun uya
rınca sağlanan yardım parala-
riyle yaptırılan köy okulları, 
öğretmen evleri, sağlık binaları 
ve köy sağlık memuru evleri ve 
irat getirrniyen sair inşaat ve 
tesislerde çalışan iş veren iş alan 
ve bu işlerde çalışanlar (yalnız 
bu işlerinden dolayı) Kazanç, İk
tisadi Buhran, Muvazene ve Ha
va Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
alınmaz. 

Yukarıki fıkrada sayılan in
şaat ve tesislerde kullanılmak 
üzere mubayaa edilen malzeme 
ve saire dolayısiyle köy bütçe
sinden yapılacak ödemeler hak
kında 2395 sayılı Kazanç Vergisi 
Kanununun sekizinci maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

— 9 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

DEĞÎSTÎRÎSÎ 

Köy inşaatı dolayısiyle köylü
lerle muhtarlardan aranılan 
Kazanç vergilerinin silinmesi 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy bütçe
sinden ayrılan paralarla veya 
köylünün bedenî, nakdî yar
dımları ve teberrulariyle veya 
5210 sayılı Kanun gereğince 
sağlanan yardımlarla bir köy 
içinde veya birkaç köyün bir
leşmesinden doğan bölge mer
kezlerinde, bu köylerde oturan 
ve mesleği mütaahhitlik ve in
şaatçılık olmıyanlar tarafından 
yapılan ve bedeli (20 000) lira
yı geçmiyen okul binaları, öğ
retmen evleri, sağlık binaları 
ve köy sağlık memurları evle
riyle köyün tüzel kişiliğine ait 
olup irat getirrniyen binalar do
layısiyle bu kimseler adına 19 
Haziran 1942 tarihinden 1 Ocak 
1950 tarihine kadar tahakkuk 
ettirilen ruhsat tezkeresi harç-
lariyle Kazanç Vergisi ve zam
ları, İktisadi Buhran Vergisi 
ile bunların cezaları silinir ve 
tarhedilmemiş olanları tarhedil-
mez ve bunlardan tahsil edilmiş 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde istenilmek şartiyle geri 
verilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede sayılanlara yaptıkları te
diyelerden vergi kesmediklerin
den dolayı ita âmiri ve muha
sip sıfatiyle muhtarlar adına 
tarhedilen vergilerle zamları ve 
cezaları hakkında da yukarıki 
madde hükmü uygulanır. 

( S. Sayısı : 213 ), 



Teklif 

MADDE 3, — Bu kanun 
neşri tarihinden yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

— 10 — 
M. E. K. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bi
rinci maddede numaraları ya
zılmış olan kanunlar gereğince, 
5210 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren tahak
kuk edip de tahsil olunan ver
giler iade ve bu yüzden alâka
darlara yükletilmiş olan ceza
lar silinir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yınlandığı tarihten itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim Bakan
ları yürütür. 

tfiiş. K. 

GEÇÎCÎ MADDE — Birin
ci maddede adı geçen işlere ait 
vergi ve cezalardan 20 Haziran 
1942 tarihinden beri tahakkuk 
ettirilip takip edilmekte olanlar 
terkin edilir, tahsil edilmiş olan
lar iade olunmaz. 

ÎKÎNCl MADDE — Millî E 
ğitim Komisyonunun ikinci mad •• 
desi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî 
Eğitim Komisyonunun üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 213 ) 



Mal. K. 

GEÇÎCÎ MADDE — 4274 
sayılı Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren köy halkından 
olup da köy okulları ve öğret
men evleri inşasını taahhüt ve 
deruhde edenler namına tahak
kuk ettirilen ruhsatname tezke
resi harçlariyle 4364 sayılı Ka
nuna göre verilen kira zam
ları ve cezaları tamamen silin
miştir. Tahsil edilmiş olanları 
da ilgililerine geri verilir. 

Köy okulları ve öğretmen ev
leri inşaatını deruhde edenlere 
köy bütçesinden yapılan tediye
lerden 2395 sayılı Kazanç Ver
gisi Kanununun 8 nci maddesi
nin birinci ve 74 ncü maddesi
nin B ve C bentlerine göre ver
gi kesmediklerinden dolayı ita 
âmiri ve sayman sıfatiyle köy 
muhtarları veya ihtiyar heyeti 
üyeleri ile bu işler için. köyce 
mutemet tâyin edilenler adına 
tahakkuk ettirilen vergi ve ce
zaları da silinmiştir. Bunlardan 
şimdiye kadar tahsil edilmiş bu
lunanları da geri verilir. 

MADDE 2. — İçişleri Ko
misyonunun ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — içişleri Ko
misyonunun üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

- M -
B. K. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

«•*> m*m 

-,&, ( S. Sayısı: 213 ) 
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S.Sayısı: 214 
İsparta Milletvekili Kemal Turan ve 4 arkadaşının, İsparta Gül 
yağı Fabrikasının Tekel İdaresince İsparta Belediyesine devri hak
kında Kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 

raporları (2 /222) 

^ ; î f > ' : - : ' - > ^ - r - f : ; ı ' ' - •• " ~ - 3. II. 1950 

' ,- . Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İlk beş yıllık sanayi programı içinde İsparta'da Ziraat ve İş Bankalariyle Sümer Bank'm 
müşterek ve müsavi sermaye koyarak yaptıkları Gülyağı Fabrikası İkinci Dünya Harbi içinde 
152 bin liraya Tekel İdaresince satmalmmıştır. İdare burada gülyağı taktirinden başka bâzı çi
çeklerden esans istihsal edeceğini ve fabrika deposunu şarap evi yapacağını ummuştu. Fabrikada 
başka çiçeklerden esans yapılamayacağı tetkiklerle anlaşıldığı gibi birçok yerlerle birlikte İsparta 
Şarap Tecrübe Evi de kapatıldı. Böylece Tekel İdaresi kendi çalışma sistemi içinde yeri olmıyan 
fabrikayı Devlet gayrimenkulu olarak Hazineye vermek istedi. Fakat Hazine de mülhak bütçeli 
idarelerin kendi gayrimenknllerinde diledikleri gibi tasarruf edeceklerini ileri sürerek fabrikayı 
devir almadı. 

Tekel İdaresi satın aldığından beri fabrikayı Gülcüler Kooperatifine kiralamakta, aldığı kira 
bedeli Bina vergisiyle bekçi masrafını karşılamaktadır. Diğer taraftan Gülcülük Kooperatifi de 
İkinci Dünya Harbi içinde gül bahçeleri gelişemediğinden ve istihsal çokluk mevsimin yağışlı geç
mesine bağlı olduğundan kira bedellerini güçlükle vermiştir. Halbuki İsparta gülyağı fabrikası 
yıllardanberi bakım için. masraf yapılamadığından harabiye doğru gitmektedir. 

İsparta Gülcülük Kooperatifi, Ziraat Bankasının açtığı mevsimlik kredilerle istihsal yapmak
ta ve ufak bir ihtiyat sermaye dahi ayırmamış bulunmaktadır. Halbuki gülcülük İsparta'mızda en 
az beş yüz ailenin geçinmesine yardım eden bir istihsal unsuru olduğundan ve gölcük sulaması in
kişaf ettikçe bu aile rakamı biraz daha artacaktır. Böylece halkın geçimine yarıyan ve Devlet 
sanayi programı içinde kurulan fabrikanın harap olmasından kurtarılması için mahallî âmme te
şekkülü olarak İsparta Belediyesine devri lâzım gelmektedir. 

İsparta Belediyesi gül çiçeği müstahsıllarma karşı bir âmme hizmetini ifa ederken gülyağı fab
rikası için. bütçesinden fazla bir para ayıracak durumda değildir ve esasen fabrika yıllardır elden 
geçirilmeye muhtaç bir halde çalıştırılıyor. Böylece 1955 yılından başlamak üzere yirmi yılda ve 
yirmi müsavi taksitte ve Sümer Bank'dan satın alman bedelle fabrikanın Tekel idaresinden 
İsparta Belediyesine devri zaruri bulunuyor. Belediye fabrikanın arsasını kuruluşta parasız ver
miştir. Yıllardanberi ^abrikanm akar su ihtiyacını belediye karşılar. Belediye bir halk hizmeti 
olarak fabrika ile yakından ilgilidir. Binaenaleyh belediye yine kooperatif vasıtasıyle fabrikayı 
işletir ve her yılki istihsalin mevsime göre tahmil edeceği bir kira bedelini alır buna bütçesinden 
de bir miktar ekliyerek yıllık taksitleri ödemeye çalışır. Başkaca bir hal şekli bulunmadığına ve 
şimdilik beş yüz ve ilerde daha fazla ailenin geçimi bahis konusu olduğuna göre bağlı olarak su
nulan tasarımızın kabulünü derin saygılarımızla arzeyleriz. 

İsparta Milletvekilleri 
Kemal Turan K. Ay dar Haid Koksal 7?. Güllü #• Yalvar 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 2/222 
Karar No. 14 

16 . / / . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

İsparta Milletvekili Kemal Turan ve dört 
arkadaşının İsparta Gülyağı Fabrikasının Tekel 
İdaresince İsparta Belediyesine devri hakkında
ki kanun teklifinin bir örneği Yüksek Başkan
lığın 6 . II . 1950 tarihinde komisyonumuza lıa-
hale buyurulmuş ve komisyonumuzun 11.11.1950 
ve 13 . II . 1950 tarihli toplantılarında Gümrük 
ve Tekel Bakanı ve salahiyetli temsilcileri hu-
zuriyle incelendi. 

Tekel idaresinin batabu mutasarrıf olduğu 
Gülyağı Fabrikasının durumu hakkında teklif 
sahipleriyle Tekel ve Maliye temsilcileri tara
fından verilen izahat dinlendi. 

Kanun teklifi gerekçesinde de zikredildiği. 
gibi ilk beş senelik sanayi programı gereğince 
İsparta'da Ziraat Bankası, İş Bankası ve Sü-
merbaıık 'm müşterek ve müsavi sermayelriyle 
tesis edilen Gülyağı Fabrikası ikinci Dünya 
Harbi, içinde Tekel İdaresince satın alınmıştır. 
Fakat, gülyağı istihsalinin bir mevsime mün
hasır oluşu, bundan, başka çiçeklerden de esans 
istihsali düşünüldüğü halde bundan vazgeçil
mek zarureti karşısında kalmışı bu müesseseyi 
tekel için idamesi güç ve faydasız bir şekle sok
muştur. Halbuki İsparta'da en az beş yüz aile 
nin geçimine medar olan gül çiçeği istihsalinin 
devamı, Gülyağı Fabrikasının belediyece satın 
alınarak gül müstahsıllarına bir âmme hizmeti 
olarak yardım edilmesini düşündürmüştür. Tek
lifin esasını teşkil eden bu mütalâa komisyonu
muz üyelerince, Gülyağı Fabrikası için fazla 
bir para ayırmak durumunda olmıyan İsparta 
Belediyesine, böyle bir yük tahmil etmedense 
parasız devredilerek şimdiye kadar ihmale uğ

ramış fabrikanın ıslah ve tamirine, bu suretle 
halkın, istifadesini temine çalışmasına hizmet 
edilmesi yolundaki' teklif ve mülâhazalara yol 
açmıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gülyağı Fabri
kasının İsparta Belediyesine parasız devretmeye 
muvafakat ettiğini bildirmekle Hazinenin bu 
hususta mütalâası sorulmuştur. Maliye temsil
cisi, ahiren Danıştayea verilen bir karar gere
ğince bu hakkın tamamen Tekel İdaresine ait ol
duğunu ve Hazinece bunda hiçbir mahzur gö
rülmediğini beyan etmekle teklif sahiplerinin de 
iştirakyile mezkûr kanun teklifinin « Tekel 
İdaresinin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
İsparta Gülyağı Fabrikası bütün müştemilât ve te
ferruatı yle birlikte İsparta Belediyesine bedelsiz 
olarak devir ve temlik edilmiştir » şekline so
kulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğiuce Bütçe Komisyonuna, ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu Başkan 

Günıüşane 
T. Tüsihı 

Sözcü İv âti p 
Zonguldak Malatya 

O. *Sy. Orhon Osman Taner 
İ m zad a bul un am ad f. 

Ağrı Kastamonu Kırşehir 
.1. .Maaşları F. Mağara Nihat Erdem 

İmzada bulunamadı. 
Samsun Samsun Tekirdağ 

I/. Köprüı Ilüseyüin Berk E. Pek el 
İmzada bulunamadı. 

• Te-Tt-.J. Konya 
E. Eken fi. Jr insan 

Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M.. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/222 
Karar No. 8<S' 

Y üksek Başkan 11 ğa 

İsparta Milletvekili Kemal Turan ve dört ar
kadaşının, İsparta Gülyağı Fabrikasının Teke! 

idaresince 

7 .III. 1950 

Belediyesine devri hakkında! 
Kanun teklifleri Gümrük ve Tekel Koıuisvonıı 

( S. Sayısı : 214 ) 
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raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmek!-;1 

teklif sahiplerinden Kemal Turan ve Sait Kok
sal ile Gümrük ve Tekel Bakanı Doktor Şerafet-
t in Bürge ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazu-
oldukları lıalde inceleni]) görüşüldü. 

İ spa r t a 'da yerleşmiş ve mahallî sanat halini 
almış gülyağeılığın, yaşaması güçleştiği ve tağ
şişler sebebiyle dış piyasada itibarını kaybettiği 
bir devirde gerek İspar ta halkından bir kısmının 
geçimini teşkil eden ve gerekse memlekete dövu 
getirecek bir kaynak olarak mütalâası mümkün 
olan bu sanatın yaşamasını temin maksadiyle ve 
Sümerbank ile Ziraat ve İş bankalarının koydu
ğu sermaye ile İ spa r ta Gülyağı Fabrikası kurul
muş ve bibîhara fabrikanın verimsizliği karşısın
da Ziraat ve İş bankalar ı hisselerini Sümerbank :-ı 
ve o da tamamını Tekel Genel Müdürlüğüne 
devretmiş ise de bu müessesenin rantabl bir ha
le getirilmesi için sarfcdilen gayretlerin matlup 
neticeyi vermediği müşahede edilmiştir. Alman 
malûmata göre, Tekel İdaresi bu fabrikayı, de / -
raldığı ta r ih ten bu yana, muhtelif mevzularda 
çalıştırmak teşebbüsünde bulunmuş ise de hiç bi
risi muvaffak olamamış ve nihayet mahallî ser
maye ile kurulmuş ve ayni işle uğraşan bir koo
peratife kiralamıştır . Bugüne kadar Tekel İda
resinin bu fabrika için harcadığı ile elde ettiği 
gelir arasında 10 bin liralık bir zarar hâsıl oldu
ğu ve fabrikanın esaslı bir tamire de ihtiyacı 
bulunduğundan idarenin daima zarar getiren bu 
tesisi elinden çıkarmakta ('ayda gördüğü anlaşıl
mıştır. 

Teklif sahipleri, Tekel İdaresinin bu arzusuna 
uyarak fabrikanın İ spar ta Belediyesine verilmesini 
en uygun bir şekil olarak mütalâa et t ikler inden 
bu teklifi yapt ık lar ın ı ifade etmişlerdir. Gerçe 
bâzı tüccar la r fabrikanın para mukabil inde ken
dilerine satılmasını is temekte iseler de bu te
sisin İ s p a r t a ' n ı n en iyi bir mevkiinde ve arsa
sının kıymetl i olması bu isteğe bi1 sebep teşkil 
edebileceği gibi fabrikanın bu suretle elden 
çıkarılması halinde, gül yağcılığın bn mahalde 
tamamiyle sönmesini intaç edeceği ve yine âdi 
inbiklerle tağşiş yollarına gidilerek dış t icare

t inin de imkânsızlanaeağı ve nihayet birç#k 
ailelerin geçimleri dara la cağı gibi neticeler do
ğuracağı ve bu arsa lar ın esasen belediye tara
fından verlmiş olması sebebiyle tesisin yine be-
lediyeye devri hal inde gayesine uygun ""şekilde 
muhafaza ve-tasar ıya bir madde eklenerek gaye
sinden başka bir suret le istimal edilmemesinin 
de temin edileceği düşünülerek teklifin esas iti
bariyle kabu lünü Komisyonumuz uygun gör
müştür . 

Tasarının birinci maddesi olarak Gümrük r e 
Tekel Komisyonunun birinci maddesi ayniyle 
kabul edilmiş ve tesisin gayesine uygun bir şe
kilde muhafazasını temin eden bir hüküm ikinci 
madde olarak Komisyonumuzca tasar ıya eklen
miş, Gümrük ve Tekel Komisyonunun 2 • • I M İ 
maddeler i o ve 4 neü maddeler olarak »yniyl t 
kabul edilmişlerdir. 

Bu suretle hazır lanan tasar ı Kamutay ın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kât ip 
Mardin Kastamonu Ankara 

U. tirteh M. Akalın 
Amasya Ankara Ankara. 

.!. K. Yiğiionh! M. tin-< C. GÖM 
Aydın Diyarbakır Edi rne 

(,'!. !•:. Alır,!!,:!!. S. Ulur) M. A. Gündü z<ı İp 
İA/incan İsparta İzmir 

.V. I\k<nı K. Taran S. Dikman 
f in ir Kırşehir Konya 

A. lııını k Toru» l lh\ M. F. D İhıdır 
'Malatya Ordu 

Muhalifim. Sebeplerini l 'mumi N. Yalman 
! Ieyette arzedeceğim 

M. S. FAi 
Samsun Trabzon Urft 

M. A.Ynrüker m A. K. Isıl A. Ahmn 
Bolu 

(iül yağı fabrikası işletmek, belediyelerin ya-
pacğı işler meyanında bulunmadığı için bu mü
essesenin özel idareye devredilmesini ayjjum 

buluyorum. 
(\ S. Siren 

( S. Sayısı : 214 ) 
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ÎSJPABTA MİLLETVEKİLİ 
KEMAL TURAN VE 4 ARKA. 

DAŞININ TEKLİFİ 
tsparta Gülyağı Fabrikasının 
Tekel idaresince İsparta Bele
diyesine devri hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel 
Müdürlüğü İsparta Gülyağı 
Fabrikasının Sünıerk Bank'tan 
satın aldığı bedelle yirmi yılda 
ve müsavi taksitlerle 1955 Büt
çe yılında ödenmeye başlanmak 
üzere İsparta Belediyesine dev
retmeye yetkilidir. 

2. — Bu kanun hükümlerini 
Gümrük ve Tekel Bakanı yürü
tür. 

3. — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİS
YONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

İsparta Gülyağı Fabrikasının 
Tekel İdaresince İsparta Bele
diyesine devri hakkında Kanun 

tasans-ı 

MADDE 1. — Tekel İdare
sinin mülkiyet ve tasarrufu al
tında bulunan İsparta Gülyağı 
Fabrikası bütün müştemilât ve 
tet'erruatiyle birlikte İsparta 
Belediyesine parasız olarak de
vir ve temlik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüve girer. 

MADDE 3. — Bu kanım hü
kümlerini Gümrük ve Tekel Ba
kanı yürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE 
GİŞTİRİŞİ 

İsparta Gülyağı Fabrikasının 
Tekel İdaresince İsparta Bele
diyesine devri hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tekel İdare
sinin mülkiyet ve tasarrufu al
tında bulunan İsparta Gülyağı 
Fabrikası bütün müştemilât ve 
teferruatiyle birlikte tsparta 
Belediyesine parasız olarak de
vir ve temlik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu fabrika
nın belediyece gülyağı istihsa
line yarar bir halde muhafaza 
ve idamesi mecburidir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Gümrük ve Tekel Ba & 
kam yürütür. 

( S. Sayısı : 214 ) 




