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. 1. — ÇEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Mil Jet vekilliğine seçilen Muhittin 
(Vstündağ'ın. senim tutanağının kabulü hakkında
ki Tutanakları inceleme Komisyonu raporu ile; 
.• Noter Kanununun 71 ve 84 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve Olağanüstü hallerin süresince 
noter ücretlerinin arttırılmasına ve; 

Türkiye - isviçre Ticaret ve ödeme Anlaşma

sının 1 Haziran 1945 tarihine kadar üç ay uza
tılmasına dair olan kanunlar kabul olundu. 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 
Başkan vekili Kâtip Kâtip 

Aydın Malatya. Samsun 
Dr. M. Germen N. Bay dar N. Fırat 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme 

Anlaşmasının 1 Eylül 1945 tarihine kadar üç ay 
uzatılması hakkında kanun tasarısı (l/4o'7) 
(Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına) ; 

2. —• Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Ha
ziran 1945 tarihinde imzalanan Ticaret ve Öde
me Anlaşmasının onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/468) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

Raporlar 
3. — Antalya Milletvekili Mesut Çankaya'nın 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulmuş Karma Ko
misyon raporu (3/250) (Gündeme); 

4. — Danıştayda açık bulunan üyelik için 
seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet ve içimleri Komisyonlarından kurulmuş 
Karma Komisyon raporu (3/269) (Gündeme) ; 

5. — Denizli Milletvekili -Naili Küçüka'nm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulmuş Karma Ko
misyon raporu (3/25.1) (Gündeme); 

6. — Ecrimisi İlerin affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/374) (Gündeme) ; 

7. — Hâkimler Kanunu île bu kanunun bir 

kısım maddelerini değiştiren 350.1, 3693 ve 3885 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve Hâkimler Kanununun 3501 .sayılı'ka
nun la değişen 74 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarıları ve Bütçe ve Adalet 
Komisyonları raporları (1/165, 378) (Gündeme) ; 

8. — işçi Sigortaları idaresi kuruluşuna dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/461) (Gündeme). 

9. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 14 ncü fıkrasının d eğiştin] m esi ne ve Bi
na. Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve içişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/293) (Günde
me) ; 

10. — Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna 
ek kanun tasarısı ve Maliye, Bütçe Komisyon ki
riyle Adalet, Bütçe ve Maliye Komisyonların
dan kurulmuş Karma Komisyon ve Bütçe Ko
misyonu raporları (1/79) (Gündeme); 

11. — Ordu iç Hizmet Kanununun 3387 sayılı 
kanunla değişen 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/457) (Gündeme); 

12. — Orman Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, içiş
leri. Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/438) (Gündeme). 

mmm 
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B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 00 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 
Kâtipler : N. Fırat (Samsun) N. Baydar (Malatya) 

« • » 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Mani

sa) — Gündemde, Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü kuruluşu kanun tasarısı var. 

Bugün ivedilikle müzakeresini diliyorum. 
Çünkü kanun tatbikata geçecektir, izin verirse
niz. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Tasarının evvela bugün görü-

44 — 
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şüîmeşmi yüksek oyunuza sü^uyorujm. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler;.. Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ettbuî edilmiştir. 

Gündemin: birinci maddesinde olan Yalova kap

lıcaları işletme idaresi hakkında kanun tasarısı, da
ğıtım gününe göre bugün götüşülemiyecektir. 
Onun için şimdi ivedilikle görüşülmesini kabul 
buyurduğunuz tasarının görüşülmesine göçece
ğiz-

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Tarım BakanUğı Toprak İşleri 'Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım, Adalet, İçişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/454) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza' sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiş-, 
tir. 

Büt. Ko. BAŞKANI T. ÇOSKAN (Kastamo
nu)—-Maliyeye ait bir mevzuudur. Maliye 
Bakanı yoktur, • • • • • ' . . . - . _ 

BAŞKAN — O madde geldiği zaman teklif 
edersiniz. Maddeyi okutuyorum. 

Tarım Bakanlığı Toprak işleri G«nel Müdürlüğü 
görev ve kuruluş kanunu 

MADDE 1. — 4753 sayılı kanunun gerektir
diği işler' ile çiftçiyi topraklandırmaya ilişkin 
başka bütün işleri yapmak üzere Tarım Bakanlu 
ğı kuruluşu içinde bir «Toprak işleri Genel Mü
dürlüğü» kurulmuştur. 

BAŞKAN — SÖz isteyen var mıî 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü merkezi; Genel Müdür ve yardımcısı ile mü
şavirlerden .ve « Hazırlama ve Kamulaştırma » 
« Verme ve Kurma •», « Denetleme » ve « tşlem 
ve Arşiv » şubelerinden kurulur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mit Kabul edenler... 
IÇabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Genel Müdürlük merkez ku
ruluşunun görevleri şuhlardır : 

A) Genel Müdür; Tarım Bakanının emir ve 
direktiflerine göre Genel Müdürlük kuruluşuna 
kanun ve tüzüklerle verilen görevleri yapar ve 
yaptırır. 

B) Genel Müdür yardımcısı; Genel Mü
dür tarafından verilen işleri yapar ve ona yar
dım eder. 

C) Müşavirler; Genel . Müdürlükçe belirti-* 
len işleri yapar ve uzmahhklariyle ilgili konu
ları inceliyerek düşüncelerini^bildirirler. 

D) Hazırlama ve Kamulaştırma şubesi; ara
zi vermeden önce gelen her. türlü hazırlık işleri

dir. 
[1] 157 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-

ni yapar ve kamulaştırma işlemlerini yürütür. 
E) Yerme v*e Kurma şubesi; arazi, yapı ve 

tesisleri verme, arazi verilenlerin gerekli kredi ve 
donatımını sağlama işlerini görür. 

F) Denetleme şubesi; teknik ve idari denet
leme işlerini düzenler ve kovalar. 

G) işlem ve Arşiv şubesi; diğer şubelerin 
görevleri dışında kalan işleri görür ve Genel Mü
dürlüğün arşivini tutar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler..., 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Genel Müdürlüğün illerdeki 
işlemleri : ' 

A) Tarım Bakanlığı iller Tarım kuruluşu; 
B) Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uy

gulandığı yerlerde Tarım Bakanlığınca ayrıca gö
revlendirilecek Toprak Komisyonları tarafından 
görülür. 

Gerektirdiği yerlerde iller Tarım Kuruluşu
na toprak büroları eklenir. Toprak Komisyon
ları çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu il vâlir 
sinin emir ve denetlemesi altındadır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 . — Toprak Komisyonları bir baş
kan ile iki üyeden kurulur. ' 

Başkan ve üyelerin özürlülük, izinlilik veya 
başka sebepler dolayısiyle yoklukları halinde ko
misyon Tarım Bakanlığınca geçici olarak yetki
lendirilecek kimselerle tamamlanır. 

Toprak komisyonu emrinde yetersayıda Ta
rım teknisyeni ile ölçme ve harita alma işlerini 
görecek memurlar bulundurulur. Komisyon em
rine gerektiği kadar tapu ve kadastro işlerinden 
anlıyan memur da verilebilir. 

Komisyonlar çoğunlukla karar verir. 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Toprak komisyonları, Tanm 
Bakanlığınca görevlendirildikleri yerlerde aşa
ğıda yazılı işleri yaparlar: 

A) 4753 sayılı kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı arazinin Sınır ve yüz ölçüleriyle birlikte 
belirtilmesi; 

B) Aynı kanunun 13 ncü maddesinde yazılı 
işlemlerin yapılması; 

C) Kamulaştırma ile ilgili hazırlıkların ya
pılması ve Bakanlıkça verilecek kamulaştırma 
kararlarının-yürütülmesi; 

- « -
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D) Dağıtılacak toprakların verilmesi ile 

ilgili işlerin yapılması. 
BAŞKAN — Mütalâa var mı! Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun illerde uygulanması ile ilgili olup top
rak komisyonlarının görevleri dışında kalan ve 
Tarım Bakanlığının yetkisi içine giren diğer 
bütün işler Tarım Bakanlığı iller Tarım Kuru
luşu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 15 nei maddesine göre geniş ve dar 
topraklı bölgelerin tesbiti için gereken incele
meler o il valisinin başkanlığında Tarım Bakan
lığından gönderilecek bir uzman ile il Tarım 
müdüründen kurulan bir komisyon tarafından 
yapılır. Bu incelemelerin sonucu dayanaklariyle 
birlikte Tarım Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Valiler, illeri içinde Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun iyi bir şekilde uy
gulanmasından. ve bununla ilgili işlemlerin za
manında bitirilmesinden sorumludurlar. 

Valilerin Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun uygulanmasiyle ilgili başlıca görev, yetki 
ve ödevleri şunlardır : 

A) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü
kümleri dairesinde yerlerinde yapılacak bütün 
ilânları yaptırmak ve yine aynı hükümlerle il
gili tebliğleri 4753 sayılı kanun hükümleri sak
lı kalmak şartiyle ve ücretleri hakkında resmî 
müraselâta tatbik edilen hükümler «cereyan et
mek üzere adli evrakın Posta, Telgraf ve Tele
fon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair 3560 sayılı 
kanun ve eklerinin hükümleri dairesinde yapıl
masını sağlamak; 

(Şu kadarki aynı yerde .bulunanlara Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun tâyin ettiği 
usul ve şekiller içinde iller Tarım Kuruluşu ve
ya Toprak Komisyonları memurları yahut jan
darma eliyle tebliğ yapılabilir.) 

B) Toprak Komisyonlarınca yapılacak in
celeme ve ilân yoluyla tebliğ sonunda "sahibi bu
lunamadığı anlaşılan arazinin, tapuda Hazine 
adına tescili hakkında gezici mahkeme tarafın
dan verilecek karar üzerine bu arazinin tapuda 
Hazine adına tescilini emretmek; 

C) Aynı kanunun 12 nci maddesinde yazı
lı ödevleri yerine getirmeyenlerden bu ödevle
rin yapılmasını yaşı ile istemek; 

D) Aynı kanunun 21 nci maddesinin ikinci 
fıkrasiyle 22 ve 23 ncü maddelerinde yazılı iş
leri görmek üzere yetkili komisyonları topla
mak ve kanunda yazılı süre içinde ödevlerini 
yaptırmak; 

E) Kamulaştırılan arazinin, aynı kanunun 
32 nci maddesi hükümleri dairesinde. Hazine 
adına tescilini emretmek; 

F) Toprak Komisyonları tarafından hazır
lanan arazi dağıtma cetvellerini onamak ve da
ğıtılan arazinin ilgilileri adına tesciline emir 
vermek; 

G) Aynı kanunun 52 ırei maddesinin son 
fıkrası gereğince ileri sürülecek zor durum id
dialarını soruşturmak ve belirtmek ve sonucunu 
Tarım Bakanlığına bldirmek. 

(1. PEKEL (Tokad) —Muhterem arkadaşlar,. 
gerek bu madde ile gerek diğer maddelerle bu 
kanun valilere birçok vazifeler vermiştir. Öyle 
vazifelerdir ki ağırdır. Bunlardan bir kısmı top
rak komisyonlarının yapacakları işlerdir. Bu 
komisyonun teşkilâtı olduğu için yapacaktır. 
Fakat komisyon dışında bu kadar da ağır vazife 
verilmiştirki, valiler bugünkü teşkilât iyle bu iş
leri yapamazlar ve yapmalarına da imkân yoktur. 

Sonra valilerin en büyük icra vasıtası olan 
kaymakamlar için bu kanunda bir şey geçmemekte
dir. Kaymakamlar tamamen ihmal elilmiştir. İs
kân Kanununda iskâna ait işleri vazıı kanun va
lilere ve kaymakamlara verir ve bunlara mukabil 
de kendilerini teçhiz etmiştir. Diğer memurları 
da icabında kullanmak için onlara salâhiyet ver
miş ve yapamayanlar için de müeyyide koymuştur. 
iskân işlerinde valiler ve kaymakamlar Devlet 
memurlarından hangisinin işi müsaitse onlara .iş 
verir ve o memur kendisine verilen bu işleri gör
mekle mükellef tutulmuştur, görmiyecek olursıa, 
vali ve kaymakam onların bir haftalığına kadar 
maaşlarını kesmek yetkisine de sahip kılmıştır. 
Bu sayededir ki, iskân işlerini valiler ve kayma
kamlar kendilerine ayrı teşkilât verilmeden de 
yürütmek imkânını buluyorlar. Halbuki bu ka
nunla İskân Kanununun gösterdiği vazifelerden 
çok geniş olarak vazifeler verildiği halde, ne ica
bında bu Devlet memurlarını kullanmak salâhi
yeti ve ne de bu memurlara karşı bir müeyyide 
konulmamıştır. Bunları nasıl yürüteceklerdir? 
Bu hususta gerek Tarım Bakanı Beyefendinin 
ve gerek Komisyonun izahat vermesini rica edi
yorum. 

BÜTÇE Ko. ADINA B. OSMA (Bitlis) — 
Muhterem arkadaşlar, bu kanunla illerdeki ta
rım teşkilâtına bir büro eklenmiştir. Bir şef 
ve iki memurdan kurulan bu bürolar vilâyetler
de Tarım Müdürlüklerinin emrinde ve binnetice 
valinin emri altındadırlar. Bunlar toprak dağı
tımına ait işleri yürüteceklerdir. Diğer taraftan 
toprak komisyonları daha evvel bir maddede de 
görüldüğü veçhile tamamen valinin emri ve de
netlemesi altındadır. Binaenaleyh bir çok işlerin, 
gerek bu toprak komisyonları gerekse bu ka
nunla teşkilâta eklenen toprak büroları tarafın
dan görüleceği tabiidir. Diğer taraftan Hükü
metçe bazı yerlerde yeniden vali muavinlikleri 
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ihdasının düşünüldüğü de komisyondasöyln 
tir. Sonra valiler nihayet kazalardaki işleri kay
makamlar vasıtasiyle yâptıraeklârdır. Biz o ilin 
en büyük mülkiye üstü olarak bu vazifeyi kanun
da valiye verdik. Fakat kazalarda; ve bucaklar-
daki işleri tabii valiler kaymakamlara ve bucak 
müdürlerine gördüreeeklerdir. 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem"arkadaşlar, 
memleketimizide idare namına yapılan icraatm 
ballıca temerküz ettiği yer,- hepinizin malûmu 
olduğu gibi, kazalardır. Valilerin oynadıği rol ' 
aşağı yukarı gelen emirleri, yahut kendinden çı
kan emirleri tebliga inhisar eder gibi bir şeydir. 
Ondan sonra denetleme işi kalır. Fakat memleke
timizde idari teşkilâtımızın icabı, asıl vazifeleri 
gören, iş, başında, işleri yapan ve yaptıran kaza 
teşkilâtıdır. Şimdi bu kanun bir büro veriyor 
valiye, bu büro bir şef; bir de memurdan iba
rettir. Bunun yapacağı iş âzami kâğıt işidir. 
Halbuki bu kanunda ve şimdi okunan maddede 
valiye verilen .vazifelerdir ki, bu merkezde kâğıt 
kalem işleriyle uğraşan bir • büronun yapacağı 
işler değildir. Bu işleri köyde de, nahiyede de, 
çiftlikte de ve muhtelif yerlerde araştırmak tat
bik etmek ve birçok fiili işleri yapmakla olabi
lecek işlerdir. 

Sonra kazada dahi büro. işi vilâyettekine ya
kın bir nispette olacaktır.' Kim yapacaktır bu iş
leri kazada? Kaymakamın sadece bir tahrirat kâti

bi vardır. O da kaymakam bulunmadığı zaman ken
disine vekâlet eden adamdır. Bu kanuna ilişik 
bulunan cetvelde konan maaşların en küçüğü 
20 liradır. Kaza erkânından olan tahrirat kâti
binin de ma-aşı 20 liradır. Tek bir kâtiptir, nor
mal işlere bile yetişemediğini görmüşüzdür. 

Şimdi bir sürü işleri yapması için vali kay
makama, yazacaktır. Kaymakam bunları yapa
madığı takdirde, ağır mesuliyetler altında kala
caktır, ne ile.yapacak, nasıl yapacak ve kiminle 

' yapacaktır? Sakat olan tarafı budur. 
iskân Kanununda, iskâna ait işler kay maka-. 

ma verilmiştir, ama bu işleri yaptırabilmek için 
ne icabediyor&ja, hangi dairenin. işi müsait ise o 
daire memurlarım alır, gönderir ve işi de. onlara 
yaptırır. Halbuki bu kanunda böyle bir salâhiyet 
yoktur. Demin de arzettiğim gibi arkadaşları bu 
memurlar muayyen zamanda bu idleri yapmazlar 
sa bir haftalık maaşlarından kesilmesi, salâhiyeti 
kaymakama verilmiştir. Fakat bu kanunda valiye 
verilen işleri yapacak kimdir ve bundaki mesu
liyet kimedir? Boş olan tarafı budur, açık kalan 
tarafı budur. Bu büro merkezde bulunacaktır. 
Bir memur ve bir .setten İbaret olan bu büro niha
yet merkezde toplanan kâğıtları tasnifle meşgul 
olabilecektir. Halbuki iş bu kadar değildir. Bu 
işleri yaptırmadıkları takdirde, kaymakamı ve 
valiyi de mesui edeceğiz arkadaşlar. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATtPOĞLU (Ma
nisa) —r Arkadaşlar; idare âmirlerinize yükle-
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! nen yükler, hakikaten büyüktür. Bu vazifele-
I rin zamanında ve isabetli olarak yürütülme dâ-
! vasında arkadaşımız kadar Tarım Bakanı da 
| hassastır. Kanunun tedvininde de bu cihet, üze-
. rinde uzun uzadıya durulan bir noktadır. 

Arkadaşım, huzurunuzda valilerin işlerinin 
çokluğu mevzuunda bir iki noktayı unutarak me
seleyi deşmeğe çalışmıştır. Evvelâ şuna işaret 
edeyim, Topraklandırma Kanununun tatbik edi-

I leceği vilâyetlerde; kanunun içindeki hükümlere 
i nazaran iller tarım teşkilâtr vazifeleri valilerin 

emrindedir. Bu. teşkilâtımız dışında ayrıca bir 
de toprak bürosu kurulacaktır. Buyurdukları 
gibi toprak bürosu bir memurdan ibaret değil- . 
dir. Bir şefin emri altında iki tane teknisyendir; 
Tarım Bakanlığı bunuda kifayetsiz gördüğü tak
dirde teşkilâta daha memur ilâvesi ile takviye sa
lâhiyetini kanundaki bir madde ile istemektedir. 

Kaymakamlara ait mütalâaya gelince; şunu 
arzedeyim ki, her kazada bir tarım teknisyenimiz 
vardır, bu kaymakamın emrindedir. Vilâyet
teki teknisyen de sabit değildir, seyyardır. Ta
rım Bakanı isterse bu memurları bu yerlerde kul
lanabilir Bu itibarla vilâyetlerde mümkün mer
tebe süratle yürümek için gerekli tedbirler âlm-

I mistir. Vilâyetlerde valilerimizin fazla yükle 
I- yüklü olduğunu düşünerek muavinlikler ihdası 

düşünülebilir: Bunu da arzedeyim ki, bu Hükü
metçe tezekkür edildi, önümüzdeki yıl içinde 
bu nokta üzerinde durularak bunun da derpiş 
edilmesi kararlaştı. 

Şunu da arzedeyim ki, şimdi okuduğumuz bir 
madde ile komisyonlar valilerin emrindedir. Ko
misyonlara bağlı olmak üzere ayrıca teknik ekip
ler de vardır. Arkadaşımızın işaret ettiği arazi 
üzerindeki operasyonlar bu teknik ekipler tara
fından yapılacaktır. Binaenaleyh, maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Mülkiye üstleri; Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygulanması ile ilgili 
bütün başvurma, beyan ve itiraz kâğıtlarını yet
kili yerlere verilmek üzere o yerler adına ve 
alındı karşılığı kabul eder ve gereğine göre bu 
kâğıtların toplanmasını sağlarlar. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE İ l . — Toprak komisyonları, gö-
revlerinin yapınması ile ilgili işlerde bilgisine 
başvurmak istedikleri kimseleri çalışma yerine 
çağırabilir. Çağırılanlardan o ilçede bulunan
lar çağrıldıkları yerlerde vaktinde hazır bulun
makla ödevlidirler. Bunlara, kendi toprakları 

L başına çağırılan arazi sahipleri hâriç olmak 
p-üzere Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca belirti-
I lecek esaslara göre valiler tarafından tâyin edi~ 

- *l -
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leeek miktarda tazminat verilir, ilçede bulun
dukları halde gelmeyenler hakkında Vilâyet ida
resi Kanununun 68 nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN,— Mütalâa var mı ? Maddeyi ka
bul buyuranlar.... Etin iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. —. Toprak komisyonlarına gö
revlerinin yapılmasında mahallî mülkiye üst
leri ile belediyeler, emniyet ve jandarma kuru
luşları ve diğer daireler her .türlü kolaylığı gös
termek ve komisyonların mülkiye üstleri yası-
tasiyle. istemeleri üzerine gerekli bütün yardım
larda bulunmakla ödevlidirler. 

Komisyonların görevlerini yaptıkları yerler
de o köyün muhtarı bizzat bulunmaya ve özür
lülüğü halinde kendi adfrıa ihtiyar kurulun
dan birini hazır bulundurmaya ve gerek muh
tar ve gerekse ihtiyar kurulları bu komisyon
lara görevlerinin yapılmasında her türlü yar
dım ve kolaylığı göstermeye ödevlidirler. 

Tapu ve nüfus idareleriyle il özel idareleri 
ve muhtarlar, komisyonların görevleriyle ilgili 
kayıt ve bilgileri istenildiğinde derhal vermek: 
zorundadırlar. 

Toprak Komisyonları; görevlerinin yapılma
sında, yanlarında muhtar veya ihtiyar kurulun
dan bir üye bulunduğu halde, kamulaştırılacak 
arazi içerisindeki yapı ve tesislere, gündüzleri 
girebilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Toprak işleri Genel Müdürü 
Tarım Bakanının inhası, Başbakanın tasvibi ve 
Cumhurbaşkanının onaması ile tâyin olunur. 
toprak işleri Genel Müdürlüğünün merkez ve 
iller kuruluşuna giren aylıklı ve ücretli diğer 
bütün memur ve hizmetlilerin tâyini Tarım Ba
kanına aittir. 

Tarım Bakanı; illerde çalıştırılacak hizmet
lilerden gerekli gördüklerinin tâyinini valilere 
bırakabilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Toprak işleri Genel Müdür
lüğü merkez ve iller kuruluşunda bulunan 
teknik memur ve hizmetller 3203 sayılı kanu
nun 1 nci maddesi hükmüne göre çalıştırı
labilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15, — Tarım Bakanı, Genel Müdür
lüğün merkez ve iller kuruluşl ariyle Tarım Ba
kanlığı iller kuruluşuna Çiftçiyi Topraklandır-. 
ma Kanununun uygulanması ile ilgili yeni gö
revler vermeye yetkilidir. 

BAŞKAN-— Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet-
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I yelde yazılı müşavir avukat ve idarî dâva avu

katları hakkında 4353 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi hükmü uygulanır. Lüzum ve zaruret ha- -

. ünde bunLarm görevlerine son verilebilir. Bu 
işlem kesin olup kâzai hiçbir denetlemeye bağlı 

I değildir. 
I Hazineyi ilgilendirmeyen idarî dâvalarda 

4353 sayılı kanunun 22 nci maddesinde göste
rilen makamlardan başka bu avukatlar da, Da
nıştay Genel Kâtipliğine bildirilmek şartiyle, 
Bakanlığı temsil edebilirler. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı İ Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 17. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uygulandığı yerlerde aynı kanunun 27 
nci maddesi gereğince kurulacak tek yargıçlı 
gezici mahkemeler Tarım Bakanlığının göstere
ceği lüzum üzerine Adalet Bakanlığınca iş mik
tar ve gereklerine göre yeter sayıda olarak ku
rulur. 

Bu kanuna bağlı İş sayılı cetvelde yazılı ge
zici mahkemelere tâyin edilecek yargıçların en-
az 3 ncü sınıfın 8 nci derecesinde bulunmaları 
sattır. 

Gezici mahkemelerin görev ve yetkilerine 
giren dâvaları temyiz yoluyla görmek üzere Yar-
gıtayda Beşinci Hukuk'Dairesi adı ile, bir Yar
gıtay • dairesi kurulur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasından doğan dâvalar üzerine gezici mah
kemeler tarafından verilecek hükümlerin tem
yiz yoluyla incelenmesi Yargıtayda Beşinci Hu
kuk Dairesinin esas görevlerinden olup bu dâ
vaların ivediliği ve yeğliğine halel gelmemek 
üzere 2020 sayılı kanunun 3 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 1221 ̂ sayılı kanunun 5 nci maddesine 
göre Yargıtay birinci başkan ile Adalet Bakanı-

I nın haiz olduğu yetki Beşinci Hukuk Dairesi 
I hakkında da saklıdır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 175 
. nci maddesi bu mahkemeler hakkında uygulana-
" maz. 

Gezici mahkeme memurlarının tâyini Adalet 
Bakanlığına aittir. Bjı memurların yokluğunda 

! görevleri, Adalet Bakanlığınca, Toprak Ko-
[ misyonu memurlarına vekâlet suretiyle gördü-

rülebilir. 
BAŞKAN— Kabul buyuranlar... Etmeyen-

ı 1er... Kabul edilmiştir. 
MADDE 18. — Genel mahkemeler tarafından 

I görülen veya yüksek yetkili mahkemelerden bo
zularak bu mahkemelere iade kılınan dâvalar
dan o mahkemenin yargı dairesi içinde çalışan 
gezici mahkemelerin görev ve yetkilerine gi-

i renlere ilişkin dosyalar resen gezici mahkemele-
! re devrolunur. Gezici mahkeme devrolunan dâ

va dosyalarını kaldıkları noktadan ve bozularak 
iade edilenleri bozma sebeplerine ve 4753 sayılı 
kanuna göre tetkik ve fasleder. Gezici mahke-

- « . ' — 
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menin verdiği hükmün yüksek yetkili mahkeme
ce bozularak iadesi zamanında gezici mahkeme 
o yargı dairesinden ayrılmışsa bu dâvaya o ye
rin yetkili mahkemesi -4753 sayılı kanunun 27 
nci maddesinde yazılı mahkeme usulüne göre ba-

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SÖZCÜSÜ B. 
OSMA (Çitlis) — Efndim, bu 18 nci maddenin 
iki yerinde «Yüksek yetkili mahkeme* diye bir 
ibare vardır. Bu, doğrudan doğruya Yargıtayı 
kasdetmektedir. Müsaade ederseniz gerek baş 
tarafta ve gerek sonlara doğru iki yerde geçen 
bu «yüksek yetkili mahkeme» tabirinin kaldırı
larak «Yargıtay» kelimesinin konulmasını Yük
sek Heyetten rica ediyorum. 

Z YÖRÜK (Ankara) — Efendim, bir keli
meye dokunmak istiyorum. Burada «yargı dai
resi» deniyor. Bu, «çevre» olacaktır zannedi
yorum. Komisyon muvafakat ederse «daireyi» 
«çevre» ile-değiştirelirh. Bu kelime iki yerde ge

çiyor. «Çevre» denmesi daha yerinde olur zan
nediyorum. 

BÜTÇE K. BU RAPOR SÖZCÜSÜ B. OSMA 
(Bitlis) — Hay hay, «yargı çevresi» olarak ka
bulü muvafıktır. • 

BAŞKAN — Maddeyi bu kelime düzeltişleriy-
le kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

MADDE 19. — Toprak Komisyonları başkan, 
üye ve memurlariyle tâyinleri merkezden yapı
lacak hizmetlilerine ve gezici mahkemeler yargıç 
ve memur]arına Ankara dışında görev ile geçir
dikleri hergün için ikamet gündeliği verilir. 

S. ANAMUR, (Trabzon) — Muhterem arka
daşlar, Hükümetten gelen bu lâyihaya Tarım Ko- , 
misyonunda, toprak işlerinde" çalışacak memur
lara bir tazminat verilmesi için bir hüküm ilâ
ve edilmişti. Ayni hüküm Adalet Komisyonun
da da kabul edildikten sonra içişleri Komisyonu
na geldi. İçişleri Komisyonu da Tarım Ko
misyonunun koymuş olduğu bu hükmü kabul et
ti. Kanun tasarjsı Bütçe Komisyonunda müza
kere edildikten sonra işlerinde çalışacak memur
lara verilecek tazminat meselesi üzerinde uzun 
boylu duruldu. Bütçe Komisyonunun İçişleri 
Komisyonundan gelen tasanda toprak komisyon
ları Başkan, üye ve memurlarına,- gezici mahke
meler yargıç ve memurlarına, taşrada toprak iş
lerinde çalıştırılan diğer memurlara bu tazmina
tın verilebilmesi için Hükümete salâhiyet veril
mesi maddesi vardı, Bütçe Komisyonu da Toprak 
işlerinde çalışan memurlarına seyyahat yevmiyesi 
yerine ikamet yevmiyesi verileceği, 

İkincisi de, bunun arazi üzerinde çalışan di
ğer memurların ve dairelerin bazı taleplerini in-

. taç edeceği mülâhazasiyle çıkarılması cereyanı 
hâsıl oldu ve muhalefet şerhimizde de arz ve izah 
edildiği gibi, Bütçe Komisyonunun altı üyesine 
mukabil yedi üyesinin reyi ile bu hüküm tasarı

dan çıkartıldı. Biz muhalif kalan arkadaşlar, 
Bü£çe Komisyonunda serdedilmiş olan şu mü
lâhazaları umumî olarak herhangi bir teşkilât 
kanununda varit telâkki etmekle beraber Toprak 
kanunu gibi bir inkılâp kanununun verim dere
cesi bilhassa tatbikında gösterilecek muvaffakiyet 
derecesine bağlıdır. Toprak inkılâbının gerçek
leşip gerçekleşmemesi üzerinde rol oynıyacak bir 
mevzuda yapılacak muamelelerin emsal teşkil 
edeceği mülâhazasına iştirak edemedik. Bu iti
barla şimdi tetkikmıza sunulan 19 ncu madde
nin başına veyahut arkasına, Tarım Komisyonu,. 
Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonlarınca 
kabul edilmiş olan ve Hükümetçe yalnızca bu iş
lerde çalışaeak memurlara bir maktu tazminat 
verilme salâhiyetini ihtiva eyliyen hüküm ilâve
sini rica ediyorum. S u n u d a ilâve edeyim ki, 
elimizde bulunan tasarının* içerisinde verilecek 
olan maktu tazminatın portresi de 60 000 lira
dır. önümüzdeki yıllarda bunun portresi büyü
yebilir. Fakat verilecek maktu tazminat dört 
bakanlığın tensibi ile ve Başbakanlığın tasvibiyle 
kabul edileceğine göre memleketin malî durumu 
nazara alınarak portresi imkân dâhilinde tutu
lacağı bedihidir. Hükümete yalnızca salâhiyet 
veren bu kanun tazminat maddesini kabul etmi-
yecek olursak yeni teşkil edilecek olan bu teş
kilâta memur bulmakta, adam göndermekte kar
şılaşılacak güçlükleri biz tasavvur ediyoruz. 

Tensip Yüksek Heyetinizindir. (Muvafık ses
leri). 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım; 19 ncu maddenin yalnız, Bütçe Ko
misyonunun dışındaki komisyonlar karârları bu 
kanunun metninde çok mühim bir mihrak teşkil 
eden bu" teşkilâtın değerini ifade ediyor. Arka
daşlarım, biliyorsunuz ki biz de kadastro kanun
larının şimdiye kadar istediğimiz şekilde mu
vaffak olamaması sebeblerinden birisi, de-bu 
seyyar, gezici mânada dolasan' adamların,, alel
ade memurlar gibi verdiğimiz paraları dağ
larda yemeleri ve evlerine bir şey- artır anlamala
rından doğmuştur. Elimizde Toprak Kanunu gibi 
mühim bir mevzu var. Arkadaşlar, çok hassasi
yetle ve titizlikle ve bilhassa şu noktayı bilerek 
söylüyorum ki; istidatlı, kabiliyetli, yetkili me
murlar eliyle bu işin yapılması lâzımdır. Eğer 
arkadaşlar bu memurlara lâzımgelen iltifatı yap
mazsak, onlardan istediğimiz marifeti bekliye-
meyiz. Meselâ hâkim göndereceğiz. Hâkim 60 li
raya bastıktan sonra teminatlıdır, gitmez. Kimi -
göndereceğiz. Elimizde oynıyabileceğimiz adamı. 
O da gitmez. O halde bunlara öyle bir iltifat ya
palım ki bu hem menfaatin hem de vatan his ve 
gayretinin altmda buraya gitsin. 

Onun için buraya bu boşluğu koymak bu ka
nunun şimdiden "-istediğimiz şekilde tam mânada 
yürümemesini düşünmek demektir. Hiç bir ar
kadaş şüphesiz bunu düşünmemiştir. Bunun için 
müsaadenizle beıi de Anamur arkadaşımızın ilâ-
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ve şekline iştirak ederek bu boşluğun doldurul
masını Yüksek Kamutaydan diliyorum. (Bravo 
sesleri). 

B. OSM A (Bitlis) — Muhterem arkadaşlar; 
şimdi huzurunuzda okunan 19 ncu maddede 
Toprak Kanununu tatbik edecek toprak komis
yonları başkan, üye, gezici memurlarına, gezici 
mahkeme yargıç ve memurlarına Ankara dışın
dan gereklendirildikleri müddetçe bugün mev
cut umumî hükümlerden daha geniş olarak ika
met yevmij^esi verilecektir. 

Bugün köylerde vazife -alan bir çok Devlet 
memurları vardır. Bu vatandaşlar kendi bölge
leri dahilindeki seyahatlerinde, hatta köylere 

• gittikleri vakit seyahat yevmiyesi almamaktadır-
hv. Ancak bölgeleri dışına çıktıkları vakit 
seyahat yevmiyesi -almaktadırlar. 

Diğer taraftan gerek orman amenajman işle
rinde, gerek orman teşçir işlerinde, ve gerekse 
harita alına işlerinde çalışan vatandaşlarımız 
yalnız seyahat yevmiyesi almaktadırlar. 

Şimdi okunan .19 ncu maddede bu komisyon
lar veya gezici mahkemeler memurları Ankara 
dışında vazife yaptıkları zaman ikamet • yevmi
yelerin muhtelif maaş derecelerine göre ne kadar 
tuttuğunu bir fikir olmak üzere müsaade ederse
niz arzedeyim: Bugün türlü vergiler çıktıktan 
sonra: 

Aslı Bir aylık ikamet 
maaş tta yevmiyesi 

20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 

63,70 
74,49 
83,81 
97,81 

110, 63 
128, 34 
151, 37 
178, 13 
219,13 

im tutmaktadır. 

101, 10 
101,10 
101, 10 
101,10 
108,00 
135, 00 
162,00 
189, 00 
216, 00 

Görülüyor ki, arkadaşlar; aşağı yukarı ilk 
iki ufak dereceyi ele almazsak bu maddedeki hü
kümle bu işlerde çalışan vatandaşların alacağı 
para maaşlarının iki misli kadar bir paradır. Bu 
balamdan Bütçe Komisyonunuz kendilerine gös
terilen maddi kolaylığı katlanacakları mahrumi
yetlere göre kâfi görmekte ayrıca bu şekilde taz-
min/ıt namı altında herhangi bir tediyeyi mevzuu-
bahis etmemektedir. 

Şimdiye kadar Hükümetçe yapılan ödemeler, 
Yüksek Meclisin çıkartmış olduğu kanunlardaki 

'salâhiyetlere dayanmakta ve kendi takdirlerine 
bırakılmış herhangi bir tazminat şekli bulunma
maktadır. Esasen Hükümet Yüksek Meclise bu 
tasarıyı sunduğu zaman böyle Bir lüzum hisset
memiş ve tasarıya bir hüküm koymamıştır. Bu 
tazminat hükmü Tarım Komisyonunca tasarıya 
ilâve edilmiştir. Bütçe Komisyonununda, gerek 

Tarım Komisyonu gerek Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarınca "kabul edilen bu hüküm uzun uza-
dıya müzakere konusu olmuştur. Şimdiye kadar 
bu şekilde bir salâhiyetin Hükümete verilmemiş 
olması, Hükümetçe böyle bir salâhiyetin isten
memiş olması ve diğer taraftan ikamet yevmiyesi 
olarak toprak komisyonlarında ve gezici mahke
melerde çalışacak yargıç, ve memurlara verilecek 
ikamet yevmiyesinin arzettiğim misale göre kâfi 
görülmesi Bütçe Komisyonu bu tazminat madde
sinin tasarıdan çıkarılması neticesine vardır-
mıştır. 

Uzun seneler evvel tazminat namı altında 
muhtelif vaziyetlerde Hükümete birçok salâhiyet
ler verilmiştir. Fakat bunların suiistimal edil
diği görülmüş ve 1929 senesinde Meclisi Âlice 
kabul edilmiş olan 1452 sayılı teadül kanunu ile 
bu salâhiyet tamamen kaldırılmış ve kadrolar 
kanuna eklenerek tahsisatları gösterilmiştir ve 
bunların haricinde ayrıca bir para verilmemesi 
de orada gösterilmiştir. 1939 senesinde çıkan 
3659 sayılı kanunda da bu hüküm aynen mev
cuttur. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz mevzuda bir prensip meselesi
nin mevzuubahis olduğu kanaatiyle huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bütçenin imkânları ve 
sair hudutlar şüphesiz ki, Hükümetin takdir ey-
liyeceği bir keyfiyettir. Hükümet bu takdirini 
kullanarak böyle bir tazminat mevzuu bahis ol-
mıyacağı şeklinde projeyi getirmiştir. Bu mev
zu üzerinde söz söyliyecek değilim. Ancak lehte 
bulunan arkadaşlarım; bir nokta üzerinde duru
yorlar, diyorlar ki, burada millî bir dâva mev-
zuubahistir. Bu millî dâvanın tatbikmda hassa
siyetle memurların iş görmelerini temin etmek 
için bu hassasiyeti sağlamak lâzımdır. 

Arkadaşlar, eğer böyle bir zihniyete gidecek 
olursak, yani her millî dâvanın görülmesinde ve 
güdülmesindeki hassasiyeti aidat ile karşılamak 
ve ödenekle karşılamak gibi bir zihniyete gidecek 
olursak çok teklikeli bir yola sapmış olacağız. 
Biz memurlarımızdan her şeyden önce az çok büt
çe imkânları sınırlı bir memleket ve millet 
olarak feragat bekliyoruz ve her şeyden önce me
murlarımızın yüksek feragat ve fedakârlık duy
gusuna istinat ederek kanunlarımızı ve millî dâ
valarımızı tatbik yoluna sapmış bulunuyoruz 
Böyle bir vaziyet karşısında herhangi bir millî 
dâvalarımızı tatbik yoluna sapmış bulunuyoruz. 
Böyle bir vaziyet karşısında herhangi bir millî 
dâvanın ne derece bir aidatla karşılanması ge
rektiği hakkında kıstas ve ölçü nedir arkadaşlar? 
Hangi vazife hangi vazifeden daha millî ve hu
susi ehemmiyeti haizdir. Bunu tâyin edebilmek 
için elimizde bir ölçü var mıdır? Toprak Kanu
nu millî bir dâvayı halletmiştir* ve Büyük Mec
lisin karariyle en isabetli bir kanun halinde te
celli etmiştir. Bunun tatbiki 20 - 25 sene süre-
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çektir. Ben temenni ederim ki, bu 20 - 2§ sene 
bütün mennırlfiriBuzı mümkün olan refafca ka-
vj^lurabilmek imkânlarını elde edeJi» TO kepti-
îie şâmil olarak sniarj zaeaan zaman, ö*fiı* Mf-
ba temin edecek, «raekkrJnm kaiftUfejM ödfye-
cek bir yola gidelim. (Brava, d^«ı*eiLeri), Ftkat 
bunun haricinde re başkalfrmro sEİananası netice
sini başkalarının korunmadığı intibaını uyandı
rabilecek olan bu türlü istisnai büküp^ ere baş
vurmağı Meclisin tasvip edeceği bir hattı hare
ket olarak düşünüyorum. 

Bunu ikrzeîsaefele bir adalet m «»savat pren
sibini savunduğuma k&üüm (Bravo sesleri, 
alkışlar), 

BAŞKAN — Yaşar Ç>my 
TÂEIM Ko. SÖZCÜSÜ Y. ÖZ&Y (M«risa) 

— Saym adw4aşLnr4Bi; bu te^cLEtta çatışacak 
ohü memurlanudaİA ziyade maaşız kaiasakiaan 
külfeti nazarı dskkate alacak ktoasaŝ dmnsuaz o 
feaJtadan bu memürlapa teanİBai verilmesi esa
sını kabul etük. 

Bu teşkilâtta salığa» menmr aafeıdaşlar, sene-
ö3ü 3/4 »ü, taşrada, aileferiö&eoa, çatak ve ço-
coklarmdan uaak bir yerde f edeceklerdir. &e-
moml/4 »ü de belki, yioe topladakl«n, esasları 
tesbit için kaaa veya illerde «üelerindetti uçak 
bir vaziyette geçirmiş »e&caia&ı*hr, Bu sargtle 
iki masraf ihtiyar efaaaek vazîgseiande kalacakl*r-
dır. Büt§e Kondisyonu eöaeüsü «rkadasaELiEHi de
diği gibi köBAar, diğer taşrada çaiışaa memur
larla mukayese edîleesk raaaiyfitte değillerdir. 
Sonra; bunlara ihtaptr ettikleri fcalf ete mukabil 
yerilen ikamet yevamyeM/büyük öter yekûn tat
maz. Eeasen aaB&asJaraim çoğunu taşrada seya
hatle geçireeeileri içtu J İ d ^ t n ifcamet yevriyssi 
kâfi gelmeyecek, üstüne «kliyeceklerdir. İkamet 
yevmiyesi bu arkadaşları ttetmm vaziyetinden 
îiaakte". 

Biz biç bir vakit ra&Bâ dâvayı aidatla karşıla
mak zihniyetiyle ortaya tor teKlifte bulımmuyo-
truz. Memurların ierağai duygusuna istinat ede-
ıpek ©nlatdîöj 3bir çok vazifeler istemek hakkımız
dır. Fakat bırasn >bir haddi vardar. 

Tekrar ^«ediyorsam, im teşkilâtta çalışan me
murlara ijahmil ettiğimiz yük, .diğer taşrada ça
lışan menDoriaEa tahoadl edülen yükten çok faz
ladır, ! 

Bu ıteakdiâtta çalışan meBKirJar vakitlerinin 
tetiySk tar tascunı tafrada köylerde geçirecek-
isailâr. ! I 

Su ifcetemdan kojassysoııaa bunlara bâr tazmi
nat Tsrümesi ve ayoad zamanda bo. îtozminatm üç 
bakanca tensip estüraesi ileri «örüldü.. Adalen, 
T,arjm ve Maliye BaisaaaiaaTOJn tfceımbiade ve Baş-
bakaman da ıtasvaânden geçmek sorgüyie îtazari-
nat v«rilmeaHii istiyoruz. fKlamnHBi ehemmiyeti 
hakkında «öz «öyliyecek değiüm. fMtat bu teş
kilât içinde bu kanwra latbik ««decek aaaemurla-
ruı kuvvetli ekaaeaıılardan olmasını isteniniz. 
Bu (bakımdan Süceyya Amoffttr aıkadaşiBüznı 
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I önergesine eneümn namma ben de iştirak ediyo-

'rum. 
MALÎYE B. N. E. SÜMER (Antalya) — 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizce tet
kik edilmekte olan madde hakkınla, müsaade bu
yurursanız, benleniz de bazı mâruzât arzetmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarımız 19 ncu maddenin 
leyh veya aleyhinde kıymetle mütalâalarını 
söylediler. Eğer Hükümet tasarısı böyle bir mad
deyi ihtiva etmiyerek huzurunuza sunulmuş bu-> 
lunuyorsa bu daha ziyade meselenin mahiyeti 
bakımından, nazik bir mevzu teşkil etmesinden 
ve bu gibi işlerde kişimi tedbirler çareler aramak 
yollarına kaçmak istememesindendir. Bu mevzu
larda, nafiz nazarlarınızdan kaçmamıştır. Hükü
metinizin mevcut mevzuaatan teferruat itibariyle 
de olsa inhiraf etmemek ^ hususunda hassasiyet 
göstermektedir. Esas itibariyle bu tedbirin bugün 
ifade edeceği maddi külfetten ziyade yine tekrar 
etmek isterim ki, Yüksek Meclisin şimdiye kadar 
sevketmiş olduğu ve şimdiye kadar takip edilen 
prensâplerden jnhiraf etmemek endişesine tâ
bi bulunuyoruz. Bu itibarla. Bütçe Komis
yonunun teklifinin kabulünü rica elerim. (Doğru 
doğru «leşleri). 

S. ANAMUR (Trabzon) — Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü arkadaşım toprak teşkilâtında çalışacak 
memurlara seyahat yevmiyeleri • yerine ikamet 
yevmiyeleri verilmekle kâfi bir tazminat verilmiş 
olacağından bahsederek ayrıca bir maktu tazmi
natın mevzuubahis olmıyacağını söylediler. Muh
terem arkadaşların çok iyi bildiği veçhile gerek 
seyahat gerekse ikamet yevmiyeleri seyahatta bu
lunan bir memurun zaruri masraflarını karşıla
mak üzere verilmektedir. 

Yine hepimizin pek iyi bildiği şekilde, 'ha
len verilmekte olan seyahat ve ikamet yevmiye
lerinin maksadı teminden uzak görülmesi dola-
yısiyle bu mevzu üzerinde bazı durmalar yapıl
maktadır ve yine işittiğime göre, Maliye Ba
kanlığı bir kanun tasarısı hazırlayarak seyahat 
ve ikamet yevmiyesi diye anılan iki ayrı' yev
miyeyi birleştirmek tasavvurundadır. 

Şimdi bu zaruri masraflara mukabil seyahat 
etmekte olan memurlara verilmekte .olan bu yev
miyeleri ileri sürerek, maktu tazminattan sar-
iınazar etmeğe., bendeniz şahsen mesağ veremi
yorum. 

Sonra, seyahat yevmiyesi ile ikamet yevmi
yesi .arasındaki fark pek büyük değildir, cüzi
dir. Bütün, bir ay ikamet etmek yerine seyajjafc-
le geçiren bir insana ikamet yevmiyesi verildi
ği takdirde, 20-, 25, 30, 35 lira olan memurların 
Mr ay içinde eline geçecek fark 34 liradan iba-
a?ettdr. İHalhuki yüksek malûmunuz olduğu süze
re be#hangi bir iş görülürken seyahat daha az, 
ikamet daha fazladır. Binaenalyn seyahat yev-

I ittiyesi yerine ikamet yevmiyesi verilmekte olan 
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memura verilecek paranın da miktarı bu aylık 
yekûndan daha aşağı düşecektir. Bu fark yu
karı doğru gittikçe, 40 lirada 36 lira, nihayet 
80 lirada da 72 lirayı buluyor. Bunu böylece 
belirttikten sonra umumî prensiplerimize göre 
şimdiye kadar memurlara verilmemiş tazminat 
buyurdular. Efendim, filhakika umumî mevzu
atımızda memurlara tazminat verilmesi bahis 
mevzuu olmamıştır. Amma istisnai zamanların 
kanunu olan Millî Korunma Kanununda memur
lara tazminat verilmesi kabul edilmiştir. Millî 
Korunma Kanunu bir istisnai kanun ise Toprak 
Kanununun da Yüksek Mecliste müteaddit de
falar belirtildiği veçhile verimi bilhassa tatbi-
ka tındaki muvaffakiyete bağlı bir kanun olma
sı ve bir inkılâp kanunu bulunması dolayısiyle 
bir işte çalışan memurlara bir tazminat veril
mesi yoluna gidilebileceği ve bunun hiç bir veç
hile emsal teşkil etmiyeceği mütalâsındayım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
C. S. BARLAS (Gazianteb) — Efendim; iki 

tarafın konuşmasını da dinledim. Maliye Ba
kanı da kürsüde, Hükümet namına aynen Büt
çe Komisyonunun yapmış olduğu teklifle muta
bakat mı söylediler. Yüksek Meclisiniz teşriî kuv
veti haizdir. îcra kuvveti tamamen Hükümete 
aittir. Binaenaleyh Hükümet bir kanunun tat-
bikmda, böyle bir kanun,getirdim, bunun hü
kümlerini tatbika muktedirim derken, icra kuv
veti bunun mesuliyetini üzerine alırken, bizim 
Hükümete yeni bir külfet tahmil etmemizi ben 
şahsen doğru görmüyorum. (Doğru sesleri). 

M. M. KANSU (Çoruh) — Arkadaşlar; esas 
itibariyle, memurların maaşı çoktur demiyoruz. 
Fakat maaşatı arttırmak için de bütçeyi nazarı 
dikkatten dür tutmamak lâzımdır. Hatırı âli-
nizdedir ki; bu sene yedi aylık bütçe 66 mil
yon açıkla kapanmıştır.- Tazminat... Maliye Ba
kanının dediği gibi Hükümetin bir prensibi var
dır. Biz bu prensibi ihlâl eder de tazminat cihe
tine gidecek olursak, bu çığırı da açacak olur
sak bütçenin gelecek sene yüzlerce milyon lira 
acık ile geleceğini şimdiden bilmeliyiz. 

Saniyen ikamet yevmiyeleri ve harcırahlar 
yetmiyor, buyuruyorlar. Kâfi değilmiş. Efen
diler, seyahate mecbur diğer memurlar kasaba
larda oturdukları zaman ikamet yevmiyesi alır
lar. Köylerde oturdukları zaman 10 para bile 
almazlar. Halbuki bu memurlar müstesna ola
rak köylerde oturdukları zaman da alacaklardır. 
Şu halde hesap edilirse 20 lira asli maaşı olan 
bir zat 60 lira almakta iken, bu vaziyette 120 
küsur lira almış olacaktır 

M BİRSEL (izmir) — 170 lira. 
M M. KANSU (Devamla) — Daha ne tazmi

nat alsınlar ? Ben, ziyadedir demiyorum, fakat 
ziyadesi için imkân olsa verelim. Seyahat yev
miyesi, masarifi zaruriye karşılığıdır. Diğer mü
fettiş ve diğer memur arkadaşlar köylerde do

laştıkları müddetçe bir para almıyorlar. Bu is
tisnayı kâfi görelim. Bunlara köylerde de yev
miye veriyoruz. Binaenaleyh, bütçe vaziyetini 
gözden dûr tutmamak için daha ileriye gitmek 
doğru değildir. Bütçe Komisyonunun noktai na
zarına iştirak ederim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA S. YARGI 
(Kocaeli) — Efendim; tasarının Hükümet tara
fından hazırlanan kısmında tazminata dair bir 
hüküm yoktur. Bizim Adalet Komisyonuna gel
diği vakit, daha evvel Tarım Komisyonu da tet
kik etmiş, orada Hükümete böyle bir tazminat 
verme hakkının verilmesi kaydmın konulduğu
nu gördük. Adalet Komisyonu bunun hakkın
da izahat istedi. Dendi ki ; Çiftçiyi Tapraklan-
dırma Kanununun ehemmiyeti ve kanunun uygu
lanması için toprak verilecek yerlerde malûm 
olan hükümlere göre çalışma vaziyeti gözönün-
de tutulup işin biran evvel yolunda neticelendi-
rilmesi için böyle bir tazminat verilmesi hak
kında Hükümete salâhiyet verilmesi ve. bu sa-

| lâhiyeti de Maliye, Tarım, İçişleri, Adalet Ba
kanlarının, dördünün işi tezekkür edip, görüşüp 
anlaşarak münasip görüldüğü takdirde verilmesi 
esasının kabulüne dairdi. Bizim Komisyonumuz 
da muvafık gördü. Niçin? Çünnkü gezici yar
gıç diye, mahallerinde bu ihtilâfları, itirazları 
hal ve tetkik edecek olanların hangi sınıf ve 
derecede bulunacakları kanunda yazılıdır. Bun
ların ekseriyeti teminatlı hâkimdir. Böyle fe
ragat ve fedaikârlık işleriyle memurların çalış
masına ait yalınız edebiyata taallûk eden söz
lerle her hangi bir memuru tahrik ve üzerine 
iş tahmili doğru değildir. Her Türk vatandaşı 
hangi işte bulunursa bulunsun, Kamu menfaa-
tma ait hususlar da fedakârlık etmelidir. Fakat 
vazifedeki fedakârlık unsuru olan külfeti kıy
metsiz bırakarak ona hükmetmeğe kimsenin 
hakkı yoktur. Onun için salâhiyet verilmesini 
gösteren bu iş hakkında vaziyetin ciddiyetine 
göre yine Hükümetçe gözönünde tutularak ona 
göre bunun tatbikine yetki vermekten başka 
bir şey değildir. Çok rica ederim; teminatlı 
bir hâkimi Adalet Bakanlığı zorla bir yere gön
deremez. Kendisi lâyenazillik gibi en mühim 
istiklâl salâhiyetini burada istimal edebilir 
Bu gibi şeylerin vaziyete göre nazara alınması 
ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun ehem
miyeti yalnız kanuniyet kesbedip yürürlüğe gir
mesiyle değildir, aynı zamanda onun uygulan-
masiyledir. Bir arkadaşımız 25 senede bitece
ğini tahmin ediyor. Ne olur on beş senede bi
terse? İyi tatbik edilirse daha çabuk biter. Bu
nun çabuk bitmesi kanunun iyi uygulanmasiyle 
ve bunun içinde vazife alanların iyi çalışmasiyle 
olur. İyi çalışması istenilenlere yeter tahsisatın 
verilmesi husussu da Yüksek Heyetinizin salâ
hiyeti dâhilinde bulunmak lâzımdır. Binaen
aleyh bazı arkadaşların bu husus aleyhinde söy-

1 lediği ciheti kabul edemem. İcra mevkiinde bu-
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İunan Hükümet namına Maliye Bakanının beya- I 
natı karşısında, biz bunu yapacağız derken, bu
nun tahsisatını düşünmeyiz diyemeyiz. Zanne
derim böyle büyük bir işin neye vabeste olacağını 
önceden düşünerek her vakit buna göre hükümler 
koymak vaziyetindeyiz. Bu vaziyet, çok rica 
ederim, doğrudan doğruya burada çalışacaklara 
şöyle bir tazminat vereceksin diye değildir.. 
Bu dört Bakanlık fikir birliği ederek tazminat 
verilmesi icabederse verilir. Bu tasarının Büt
çe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımız diğer işler
den misaller gösteriyorlar. Millî Korunma Ka
nunu diye, tatbikatında çok fayda görülmedi
ğinde hepimizin ve bütün milletin ittifak ettiği 
bir kanunun tatbikatında bir sürü masraflar var
dır, bir takım tazminatlar, fazla aidatlar verili
yor .Mukayese yapılırsa daha pek çok şeyler 
gösterilebilir. Bilirsiniz ki, barem meselesi, Tea
dül Kanunu ile bu Devlet her şeyi düzeltti diye 
bir iddiada bulunamayız. Teadül Kanunu çok 
düşünülmeğe ve üzerinde değişiklikler yapılmağa 
muhtaç olan bir kanundur. Bunun böyle oldu
ğunu Mecliste bir çoklarımız biliriz. Temenni 
edelim ki bu, başka şekilde yoluna girer. Tea
dül Kanunu birçok yolları kapatmıştır, tatbi
katta beklenen faydalarından herhalde eksik ol-
mıyacak kadar zararları da vardır. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

M. BİRSEL (İzmir) —• Bendeniz, memurla
ra verilen seyahat yevmiyesi, ikamet yevmiyesi 
veya aylıkların yeter miktarda olup olmadığını 
ve memurların teklif edilen tazminata lâyık 
olup olmadıklarını münakaşa edecek değilim. 

Şahsan şunu arzedeyim ki; fikir amelesinin 
hayatta refah itibariyle insan camiası içinde di
mağ çalışmasını istilzam ettiği refah ve huzuru 
temin edecek şekilde yaşama imkânına malik ol
masının haklı olduğuna, en başta kani olanlar
dan birisiyim. 

Bu itibarla, Hükümet ve Devlet işinde fikren 
çalışan insanların yani memurların eski devir
lerde olduğu gibi, refah içinde yaşamalarını te
min edecek tedbirlerin alınmasına en hararetli bir 
şekilde taraftarım. Yalnız burada bazı noktala
rın belirtilmesini bir vazife addediyorum. 

Arkadaşlar; bizim için en büyük endişe; Sa
yın Maliye Bakanının vuzuhlu olmakla 
beraber, kısaca söylediği gibi umumî tedbirler ve 
umumî kararlar almıyarak kısmî karar alma me
selesidir. ; â?;g;İİLİJ| 

Arkadaşlar; ben uzun tafsilâta girişecek de
ğilim. Fakat bu, Büyük Meclis bundan evvel me
mur sınıfı arasında ücret ve maaş diye vücuda 
getirilen farkların, kadrolarda müsavatsızlık yü
zünden kadrolarda mütemadiyen vukua gelen de
ğişikliklerin ve kodrolar arasında teadül bulun- ı 
mamak yüzünden memur sınıfı arasında vücuda 
gelen sıkıntı ve iztırabın akislerini çok yakından 
duymuş ve onun için esaslı tedbirler almıştır. | 

İ045 6 : İ 
Bugün alacağımız kısmî tedbirin memur sınıfı 
arasında vücuda getireceği aksülameli gözönüne 
getirmemiz lâzımdır. Biz eğer tedbir alacaksak 
bütün memurlar için tedbir almalıyız ve aynı va
ziyette bulunan memurlar için ayni tedbirleri 
almalıyız. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar, Yaşar arkadaşımız • külfet mese
lesinden bahis buyurdular; külfet meselesi; dışa
rıda' aynı vaziyette gezen arkadaşlar, memurlar 
için hiç bir suretle daha aşağı değildir. Bu bir 
millî dâvadır, ' millî bir inkilâptır dediler. Ka
nun yapılmış olmakla inkilâp yapılmıştır. Bun
dan ötesi Devlete ait hizmettir. Devlet hizme
tinde en küçükten, en büyüğüne kadar vazife 
alan her memurun yeri, millî vazifede iş alan er 
yeridir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bunların ara
sında bu bakımdan bir fark yapmağa hakkımız 
yoktur. Arkadaşla*. 

Şimdi arkadaşlar; Sayın S. Yargı hâkimler
den bahsetti. Ben mahkemelerde hayatını ka
zanmış bir arkadaşınızım. Adalet teşkilâtı hak
kında ancak onların lehine, ancak onların refahı 
ve iyiliği için söz söylemeği vazife sayarım. Am
ma müsavatsızlık ve haksızlık oluca, buna kati
yen razı olamam. Şimdi size bir misal göstere
yim; Kadastro mahkemeleri. Bu mahkemelere 
beş yıl asliye mahkemelerinde reislik ve âzalık et
miş olanlar arasından hâkim seçilir. Bunlar 
toprak komisyonlarındaki gezici hâkimlerin ba
rem derecesinde ve hattâ belki daha yüksek barem 
derecesinde hâkimlerdir. Bunlara hiç birşey ver
miyoruz. Bunlar, taşta, toprakta ve köylerde gez
miyorlar mı, gezmiyecekler mi? Teminatlı hâkim 
gelmez dediler. O hâkimler kanununun bir hük
müdür, isterse büyük şehirlere de gelmez. İs
terse en .küçük bir köyde de. kalır. Onun bura
da mahalli tatbiki yoktur. 

Sayın arkadaşım, Süreyya Anamur, Millî Ko
runma mahkemesinden bahsetti. Millî Korunma 
Kanunundaki hükümlerinden müsaade ederseniz 
ben de hatırlatma kabilinden bahsedeyim. Millî 
Korunma teşkilâtı gayet kısa ve muvakkat bir 
zaman içindir. Bu kanun ise Tarımbakamnın 
ifadesine göre lâakal 20 ve belki 40 sene devam 
edecek olan Toprak kanunu tatbikatına taallûk 
eden bir kanundur. Öbürü ise en kısa bir za
manda tatbikatına nihayet verilecek muvakkat 
geçici bir kanundur. Bu kanunda memurlar için 
konulan hüküm şu idi. 

Millî Korunma teşkilâtında vazife alanlar, 
kendilerinin bulundukları barem derecesinden 
yüksek dereceli memuriyetlere tâyin edilebilirler. 

İşte bunlara tazminat verilir. Bu tazminat 
hiçbir vakit iki üst derece maaş farkını geçe
mez ve kendi barem derecesiyle tâyin olunduğu 
barem derecesi arasındaki nüvans farkını geçe
mez. 

Nihayet arkadaşlar, geçen sene 3656 sayılı 
barem kanununda yaptığımız tadilatla biz ayni 
esası bütün Devlet memurları için kabul ettik, 
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Bu suretle Millî Korunma Kanununda millî ko
ruma, teşkilâtlarına dâhil memurlar için konul-' 
muş olan hüküm bugün bütün memurlar hak
kında tatbik edilmektedir. 

Şimdi kalıyor millî korunma hâkimleri ve 
savcıları. Malûmu âlinizdir adalet teşkilâtında 
kadrolar, barem dereceleri hâkimin şahsına gö
redir. 40 liralık bir hâkim izmir, istanbul, An
kara Asliye Hâkimi olabileceği gibi daha ufak 
bir kazada da asliye hâkimi olabilir. 

90 lira maaş almakta olan bir kimse istan
bul'da izmir'de Ankara 'da hâkim olabileceği 
gibi en ufak bir kazada da hâkim olur. Bu, 
hâkimlerin şahsına mahsus bir rütbedir ve barem 
derecesinde kadro kendisiyle beraber gider. Mil
lî Korunma Kanunu konulurken, millî korun-
mateşkilâtma dâhil memurlar için yapılmış olan 
üst iki derece maaş farkma ait istisnai hükmü 
(ki bu bütün memurlara teşmil edilmiştir.) Hâ
kimler hakkında, hususi vaziyetleri dolayısiyle 
tatbik edilemiyeceği içindir ki, (benim kana
atimce onlar için ayrıca üst derece maaşı vermek 
yahut iki derece üst farkı yermek yolundaki is
tisnai hükme mukabil) bir tazminat verilmesi 
esası kabul edilmiştir. Amma Devlet teşkilâtın
da muayyen sebeplere müsteniden kısa bir za
man içinde yapılmış olan bir kanunla kabul edil
miş olan bir hükmü Devlet teşkilâtında buna 
benzer 20 - 30 kadar emsal meselâ; arazi tahrir 
komisyonları, kadastro komisyonları, mücadele 
teşkilâtı, Harita Genel Müdürlüğü, orman me
murları, Maden Arama Enstitüsü, maden ara
maları gibi, daha da uzatabileceğimiz kadar mi
salleri olan bütün memur sınıfı işlerinde tatbik 
doğru olmayacağı gibi bu işi de bütün memur
lukların tâbi olduğu rejimden ayrı bir rejime tâ
bi-tutmak doğru olmaz. Mukayese yaparken 
bir feke değil* galip olana, daha umumî olana 
bakmak lâzımdır. Kaldı ki, bendeniz bir tek 
müsaadenin de buna makıys olamıyaeağı kana
atindeyim. 

Şunu da belirteyim ki arkadaşlar, gerek: Tarım 
Komisyonunda geçen ve gerek Bütçe Komisyonuna 
gelen lâyihada bu iş, Hükümete salâhiyet yer
me şeklînde gelmemiştir. Müsaade ederseniz 
okuyayım: (Tasvip edileeek maktu aylık taz
minat verilir) diyor. «Verilir* deyinee veril
mesi mecburidir. Bu, salâhiyet değildir. Bu 
tazminatın, başından tutun sonuna kadar veril
mesi icap eder ve «verilir» âmir bir hükümdür. 
Arkadaşlar bir karar alırken memur smıfı ara
sında müsavatı ihlâl edecek ve bir tarafın faik 
bir şekilde mükâfatlandirilmasını istilzam ede* 
cek bir kaide koymamalıyız. Memurun çalışma
sının ayrı ayrı mikyaslarla" karşılandırilmasmın 
vüvüde getireceği neticeler karşısında yarın he
pimiz ıstırap duyabiliriz. Bu gibi sakıntılar kar
şısında alacağımız tedbir ne olaeaktirT Arkadaş
lar, belki aynı yola gitmeğe mecbur olaeağız. 

Bu doğru değildir. Tedbir alırken, bir me
mura verilen ikâmet ve seyahat yevmiyesi kâfi 
geİMİyofsa onun refahını temin etmek icap edi
yorsa Süreyya Anamur arkadaşımın işaret etti
ği taattöiî lâyihaya Mâliye Bakanının umumî 
bir şekilde hazırladığı kanuna intizar etmek lâ
zımdır. Alacağımız tedbiri umumî olarak ala
lım. Bütçemizin, vüsumtızun imkânları ve hu
dutları dâhilinde, bilerek, görerek, varacağı
mız netieeye varalım ve kararımızı verelim. Yok
sa kısmi bir karar Devlet için, memleket için 
her zaman iyi neticeler veremez, bunu belirtme
yi bir vazife addederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha iki arkadaş söz almıştır. 
Fakat görüşmenin yeterliğine dair bir önerge 
vardır. Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Konuşmanın yeterliği

nin oya kööaöasmı teklif ederiz. 
2 , Arkant Sedat Pek 

Yozgat Kocaeli 
BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğine dair 

olan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir Önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Toprak işleri Genel Müdür

lüğü görev ve kuruluşu; hakkındaki kanun ta
sarısının 19 ncu maddesine dair yaptığımız açık
lamaya dayanılarak Bütçe Komisyonunun 19 ncu 
maddesine bir fıkra olarak içişleri Komisyonu
nun 19 ncu maddesinin ilâve edilmesini arz ve 
teklif eyleri», 

Kocaeli Manisa Trabzon 
Salâh Yarğr Yaşat* özey M. S. Anamur 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul, buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I i i / 

Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir; , 

MADDE 20. — Tarım Bakanlığınca toprak 
komisyonları ve gezici mahkemelere hizmette kul
lanılmak üzere gerekli taşıtlar ve bu kadrolara; 
dâhil bulunanların yaşama ve çalışmalarını ko
laylaştıracak her türlü eşya verilebilir. 

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

MADDE 21. -*- Bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet r e Tarım Bakanlıkları kı
sımlarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etffii* 
yenler,.. Kabul edilmiştik 

M 
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Ğ&ÇtCl BİRİNCİ MADDİ — Bağlı (2) 

sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1945 yılı Bütçe 
Kjanununa bağlı (L) işaretli eetveMn Adalet ve 
Tarım Bakanlıkları kısımlarına eklenmiş/tir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük* 
sek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl İKİNCİ MADDE — Bağlı (3) sayıh 
cetvede gösterilen hizmetliler kadrolariyle taşıt 
kadroları 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmrna eklen
miştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük-
yek oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE K. SüZCUSU B. OSMA (Bitik) — 
Arkadaşlar; şimdi okunacak olan 3 ııcü maddede 
Maliye ve Tarım Bakanlıklarına ait bölümlerde 
ek ödenekler ve Devlet gelirlerinden bahsedilmek
tedir. Bu ödenekler 1945 yılı Bütçe Kanunundaki 
bir bölümünün değiştirilmesini gerektirmektedir. 
Bu itibarla Komisyon geçici üçüncü madde 
olarak şöyle bir metin teklif ediyor: 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 179 
ncu bölümünün adı 4178, 4598 ve 4599 s/ayılı 
kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardım
lar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde bu şekilde kabule mazhar olduğu tak
dirde öteki maddeler de 4, 5, 6 numaralarını ala
rak değişecektir. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon üçüncü ge
çici madde için yeni teklifte bulunuyor, oku
yoruz : 

GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDE — 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
179 ncu bölümünün adı «4178,' 4598 ve 4599 
sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi eski 
üçüncü madde dördüncü olacaktır. 

GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ada
let, Maliye ve Tarım Bakanlıkları kısanının 
bağlı (4) sayılı cetvelde gösterilen bölümlerine 
(576 826) lira ek ödenek verilmiş ve ayni cetvelde 
(Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve Gezici Mah
kemeler genel giderleri) adı ile yeniden açılan 
761/A bölümüne (240 000) lira olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum: 

B. Lira 
Adalet Bakanlığı ' 

176 Aylıklar 35 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 

178 Geçici tazminat 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
179 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar « 8 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Malive Bakanlığı 
407 3827 sayılı kanun gereğince satın 

aiınacak taşıtlar karşılığı ve gider
leri ' ' 150 000 

. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
711 Aylıklar 239 367 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
712 Ücretler ' 70 225 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
714 Geçici tazminat 6 709 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
715 4178, 4598 ve 4599 sayılı kânunlar 

gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar * 65 825 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

761/A Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Gezici Mahkemeler genel giderleri 240 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Geçici dördüncü madde tekrar okundu) 

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

GEÇİCİ BEŞİNCİ MADDE — Bağlı (5) sa
yılı cetvelde yazılı formül 1945 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı Kabul buyu-
ralar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmişti». 

GEÇİCİ ALTINCI MADDE — Evvelce Top
rak dağıtma Komisyonları için alınmış olup ha
len Maliye Bakanlığı elinde bulunan optik âlet 
ve malzeme ile bu işerle ilgili başka araçlar adı-
geçne Bakanlıkça Tarım Bakanlığına bedelsiz 
devredilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Oy vermeyen arkadaş varsa lütfen oylarını 

kullansınlar. 
Oylamaya son verilmiştir. 
Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdür-
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İüğü görev ve kuruluş kanununa (251) kadar 
üye oy vermiştir, muamele tamamdır. Kanun 
(251) oyla kabul edilmiştir. 

6 :1 
Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 

birleşime son verilmiştir. 
Kapanma saati : 16,36 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş kanununa verilen oyların 
sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN 
A. K. YÎĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLÜ 
Dr. G; KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 

Üye «ayısı : 455 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 251 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Öya katılmayanlar : 203 

Boşlar : 1 

[Kabul edenler] 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
11. ONAT 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. 03MA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
M. SANLI 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SÎMER 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr.'A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

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

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 

EDİRNE 
M. E. AĞÂOĞULLARI 
F. BALKAN 

E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALI 
Dr. F. MEMlK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ ' ' î 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. EL GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. OANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

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

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

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
ir. ILGAZ 
B..S. KUNT 

ÎCEL 
T. C. BERÎKER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. II. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
I. A. GÖVSA 
Dr: Gl. N. î. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
î. H. ÜLKMEN 
A. R: TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BÎRSEL 
E. ÇINAR 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOÖLU 
Gl. II. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 

B : 83 6.7 
KASTAMONU 

T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ . 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
g. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DtKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
A. H. DtKMEN 
Ş. ERGUN 
II. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELÎLBAŞ1 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
V.UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M.ÖKER 

1945 O : 1 
H. SAĞIROĞLU 
0. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
t. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
K. KARAOSMAN 
F. KUEDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞJJA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
II. YALMAN 

RİZE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN • — 

SURD 
E. KILIÇÇIOĞLU 
B .TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C K. İNCBDAYI 

Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
Amiral H.GÖKD ALAY 
A. YURDAKUL 
Gl. F. ERBUĞ 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
L.YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
E. TEKELİ 

YOZGAD 
Z. ARKANT 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞİRGİL 
A. R. İNCEALEM-
DAROĞLU 
Y. Z. ÖZENÇt 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 
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[Oya katilmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (I.) 
A. TAŞKAPILI 
S. YTJRDKOEU 

AĞRI 
E. R. PASÎN 
If. TUOAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN (î.) 
E. URAS 

ANKARA 
F. R. ATAY (t.) 
M. ERÎŞ 
î. İNÖNÜ (Cumhur
başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (Ö.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
FT. ÇARTKLI 
M. DEMİR (î.) 
Tl. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BÎLEOİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN (I.) 

BÎNaöL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
C. S. SÎREN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (Bş. V.) 
A. M. ERHAN 
P. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. AESAL 
S. BATTJ 

ÇANKIRI 
B. BERKİN (1) 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN ( t ) 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. 0AĞ7L 
t. EKEB 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. AS4L 
Y. BAŞKAYA 
A. EGE 
II. GÜNVER 
E. A. TÖKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK ; 
Gl. K. SEVÜKTEKIN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUÖ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ (I.) 
S. SAĞTROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGÎL 

ERZURUM 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ (Ö.) 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
I .U. AYKURD 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZBEMİE (Hasta) 

GİRESUN 
Gl. t. SÖKMEN (1.) 
F . YÜZATIiI 

İHATA Y 
A. Ş. DEVRİM 
H..SBLÇUK 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (Has
ta) 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (1.) ' 
S. CİMCOZ (I.) 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
P. If AMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
H. KORTEL 
V. SARIDAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

ÎZMÎR 
C. BAYAR 
Dr. H. İL CURA 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
TL MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY (1) 

KAYSSERI 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Dr. F . UMAY 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOGLU 

KOCAELİ . 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU (Hasta) 
N. ERİM 

KONYA 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
T. F. STLAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. A T ALAY 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
A. TÎRÎDOtfLU 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
Dr. C. ÖZELÇİ • 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
0 . ERCİN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZİT 
R KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPİNAR 
A. YAYCIOÖLU 

MARDİN 
1. F . ALPA YA (I. Ü.) 

— » — 



Gl. S. DÜZGÖREN (0.) 
E. ERGİN 

MüGLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
F. O. MENTEŞEOĞLtİ 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (1.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
(Hasta) 
F: SOYLU (1.) 
Dr.R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (1.) 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş, AKYAZ^ 
S. S. TARCAN 
M,YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 

fe : 83 6.7 
II. C. BELÜL (Hasta) 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F .SIRMEN(Man) 

BAJtfffUN 
C. BÎLSBL (1.) 
H. ÇAKIR 

AmiralF. ENGİN (Has
ta) 

SEYHAN 
D. ARİKOĞLU 
S. ÇAM (1.) 
K. ÇELİK 
O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

fftfTfcT> 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

1945 O : İ 
SfifOB 

I. H. SEVÜK (1.) 
SİVAS 

E. DİZDAR 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
C.UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
N. POROY 

TRABZON 
H.N.BOZTEPE (Has
ta) 
S. DAY (Bakan) 
D. EYİBOĞLU 

R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) . 

UEFA 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER (Hasta) 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C.ARA,T . •* 
S. İÇÖ25 
Y. D. KARSLIOĞLU 

ZONGULDAK 
Ş. D.EVRÎN (I.) 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (I.) 
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Tarım Bakarriığı Toprak İşleri Genel MüdürM&U görev 
ve IUAPUIU^hakkında kanun tasarım ve Tartmr Adato*, 

İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/484) 

20 t VI .194S 

Büyük MülûtMtcliai Yüksek'Başkanlığına 

Tanm Bakanlığı Toprak işleri, Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkında adı geçen Bakan
lıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Tarım Bakanlığı Toprak îşleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş kanunu tasarısının gerekçesi 

Çiftçiyi Topraklandırma. Kanununun.gözettiği- işler teknik* ekonomik, hukuki,ve idarî-mahiyet
te olmak üzere hem çok çeşitli,, hem de tecrübe, ihtisas ve yakın ve devamlı bir ilgir.isteyen iş
lerdendir. Bundan başka , bu- işler hem memleket ölçüsünde bir genişlik ve önem kazanma, istida
dında bulunmakta, hem-de süratle neticelendirUmeleri gerekmektedir. Bu itibarla Çiftçiyi Top* 
rafelandırma Kanununun başarılmasını istediği işlerin Tarım Bakanlığının. bugüniMİ kuru^uşft ile yü
rütülmesine imkân görülememiştir. Bu işleria düzgün ve çabuk yüratülebümesi ve çiftçiyi t̂op
raklandırma kanunun:.ruh ve gayelerinin biranevvel tahakkuk ettirilebilmesi bu dâvaya has ayn bir. 
kuruluşu gerekli kılmaktadır. 

işte bu sebeplen karşısında Tarım Bakanlığı kuruluşu, içinde yer almak Çdf^iyi.TopraklaiMjiEUia 
Kanununun gerektirdiği işleri yapmak üzere bir (Toprak işleri Genel Müdürlüğü) nün kurulması • 
düşünülmüş ve bu .maksatla ilişikte .sunulan ve 28 maddeden ibaret bulunan kanun tasamı hazırlan
mıştır. . . • ' . • • • ' - • • ' " 

Bu tasarı hazırlanırken yeni kuruluşun i Çift ;iy.i Topraklandırma Kanununun emrettiği iş Ve 
görevlere yaraşır bir bünye ve mahiyette olmasına bilhassa .önem verilmiştir. Kuruluş,, mtfkez ve, 
iller olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Merkez kuruluşu; Genel Müdür. Genel Iıİldür Muavi
ni, müşavirler ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasiyle ilgili işlemlerin mahiyet ve 
çeşitlerine muvazi olarak kamulaştırma ve arazi vermeden önce gelen her türlü hazırlık işlerini yap
mak ve kamulaştırma işlemini yürütmek üzere «hazırlama ve kamulaştırma», arazi, yapı ve tesis
leri verme ve arazi verilenlerin gerekli kredi ve donatımını sağlama işleriyle görevli olarak ever
me ve kurma», teknik ve idari kontrol ve denetleme işlerini tertipleyip kovalamak üzere «kontrol» şu
beleriyle bu şubelerin görevleri dışında kalan işleri görmek ve Genel Müdürlüğün arşivini tutmak üze
re «işlem ve arşiv» şubesinden teşkil edilmiştir. Şubelerin bu tarzda kuruluşu, gayet düzgün bir iş bö
lümü ile işlerin serisi bozulmadan düzen içinde yürütülmesini sağhyacaktır. 

Çiftçiyi topraklandırmada illere ait işferdea Devlete ve özel kişilere arazinin belirtilmesi 

T. C. 
Başbakanlık. 

Muamelât Umum Müdürlüğü. 
Tetkik Müdürîüğü 

Sayı: 7.1 -392,,3/2688 
71-392,6/1374 
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kamulaştırma ile ilgili hazırlıkların yapılması, kamulaştırma işleminin yürütülmesi ve arazi verilme
si, ihtisas elemanı üçer kişiden ibaret toprak komisyonları tarafından yapılacaktır. Komisyonlar bir 
ziraat teknisiyeni ile iki veya üç ölçme ve harita alma memurundan kurulu teknik ekipler katıla
caktır. Komisyonların görevleri dışında kalan işlerin yapılması iller tarım kuruluşuna bırakılmıştır. 
Gereken yerlerde bunlar toprak bürolariyle takviye edilmektedir. 

Çiftçiyi topraklandırma işi, bütün memlekette hemen herkesi ilgilendirmekte ve milletimizin 
umumî menfaatleriyle yakın alâkası bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, idare âmirlerimizin hiz
metlerine bu dâvada büyük değer biçilmiş ve kanun tasarısı geniş ölçüde idari teşkilâtımızın hiz
metleri üzerine kurulmuştur. Böylece, tasarının 9 ve 10 ncu maddeleriyle valilere esaslı görev ve 
yetkiler verildiği gibi Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun iyi bir şekilde uygulanması ve bu
nunla ilgili işlemlerin zamanında bitirilmesinden valiler sorumlu tutulmuştur. 

Taallûk ettiği meselelerin tabiat ve zarureti o™ icabı ortaya aşırı sayıda ve çeşitli hukuki hâdise
lerin ve Devletle fert arasında bir takım anlasam azlıkların çıkmasını intaç edebilecek mahiyette 
olan ve bütün bunları Devlet ve fert hakları en güzel ve kestirme şekilde uzlaştınlmak suretiyle 
halli ruhunu taşıyan çiftçiyi topraklandırma kanunu bilhassa 25 nci maddesiyle kamulaştırma 
işlemlerine mütaallik bütün itirazların evvelemirde Tamn Bakanlığınca yapılacağı hakkında âmir hü
küm koymuş ve böylece hukuk sahasına giren işlere daha fazla bir genişleme istidadı vermiş bu
lunmaktadır. Bakanlrk hukuk müşavirliği mevcut kadrosu ile Bakanlığın şimdiki işlerine ancak ye-
tebilmekte olduğundan adı geçen kanunun her ba- kundan düzgün bir şekilde yürütülebilmesini sağ
lamak maksadiyle Hukuk müşavirliğinin takviyesi zaruri görülmüş ve bu daireve münhasıra?! *<"M-<r; 
işlerinin kendi sahalarına giren kısrmlariyle uğraşmak üzere yeni kadrolar eklenmiştir. 

Tine Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince Adalet Bakanlığının, ka
nunun uygulanacağı yerlerde gezici mahkemeler kurması icabetmekte olduğundan tasarı bu hu
susu da sağlryacak hüküm ve kadroları ihtiva etmektedir. ~ * ~ 

Toprak Komisyonları ile gezici mahkemelerin çalışmaları hemen hemen daimî surette köylerde 
ve kırlarda geçeceğinden bu işlerde çalıştırılacakların katlanacakları ağır külfet ve görecekleri işin 
büyük önemi gözönünde tutularak hem bu hizmetlere ehillerini getirebilmek hem de işlerini şevk W o 
başaraıalannr sağlamak kaygısiyle ve huzur içinde hizmet görmelerini mümkün krlmak üzere bu kad
rolarda çalışan yargıç ve memurlara kasaba dışındaki yaşama ve çalıştırmaln kolylaştıracak lüzumlu 
eşyânm sağlanması zaruri bulunmuş ve köylerdekuruluşu olan Devlet dairelerinin geçici memur
lukla buralara gönderilen mensuplarına verilegeldiği gibi bunlara da köylerdeki hizmetlerinin deva-
mmca seyahat yevmiyesi yerine ikamet, yevmiyesi ödenmesi muvafık mütalâa edilerek bütün bu hu
susları temin edecek hükümlere taşanda yer verilmiştir. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri gereğince bütün toprak dağıtımı Tarım Bakanlık 
uhdesinde toplandığından daha önce mevcut hükümlere dayanılarak Maliye Bakanlığınca dağıtıl 
inakta olan arazinin tevzi işlerinde kullanılmak üzere satın alınmış optik âlet ve malzeme VP diğor 
vasıtalara adı geçen Bakanlığm ihtiyacı kalmamış olduğundan bunların Tarım Bakanlığına f\cwi 
hakhmda tasarıya bîr geçici madde konulmuştur. 

Tasarıya ayrıca 5 aded cetvel eklenmiş ve bu cetvellerde Genel Müdürlüğe, Bakanlık Hukuk Mü
şavirliğine, Geçici mahkemelere ait kadrolarla bunlardan 1945 yılı yedi aylık bütçe süresi içinde mev
kuf tutulacak kısımlar ve yine bu süre içinde Adalet ve Tarım Bakanlıklarına verilecek ödenekler
le gezici mahkeme ve komisyonlara tahsis edilen taşıtlar gösterilmiştir. 

Ana maksat ve çizgileri yukandanberi arzolunan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı; 157 ) 



Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarm Komisyonu 
Esas No. 1/454 
Karar No. 8 

23 .VI . İM 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak işleri Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşuna dair Taran Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve komisyonumuza havale Duyurulan 
kanun tasarısı Adalet ve Tarım Bakanları ve 
yetkili uzmanları hazır bulundukları halde okun
du görüşüldü. 

Çiftçiyi topraklandırma kanununun Tnalfim 
olan Önemi karsısında bunun Tarım Bakanlığı
nın bugünkü kuruluşiyle başarılmasına şüphe
siz imkân görülememektedir. Bunlar sadece tek
nik olmayıp ekonomik, hukuki ve idari mahiyette 
tecrübe ve ihtisasa dayanan bir takım çeşitli iş
lerden ibarettir. 

Yalnız mahdut kimseleri değil memlekette 
büyük bir tabakayı ilgilendiren topraklandırma 
kanununun gerektirdiği işleri görecek bir kuru
luş kanununa ihtiyaç kendiliğinden anlaşılır. 
Komisyonumuz Hükümet gerekçesinde de belir
tilen sebebleri gözönünde bulundurarak tasarıyı 
az bir değişiklikle kabul etmiştir. 

Birinci maddeye çiftçiyi topraklandırma ka
nununun 4753 sayısı konulmuş ve aşağıdaki 
ssebeblere dayanılarak (19) ncu madde olarak 
yeni bir madde hazırlanmıştır. Çiftçiyi toprak
landırma kanununu tatbik edeceklerin her ba
kımdan istenilen vasıfları taşımaları ve tatmin 
edilmiş bulunmaları şarttır. Bu kadrolarda ça
lışanların işlerini vicdan dairesinde şevk ile ba
şarabilmelerini sağlamak için kendilerine maaş-
arından gayri Millî Korunmada çalışanlar gibi 
maktu aylık bir tazminat verilmesi ve bu tazmi
nat bareminin Adalet ve Tarım Bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanıp Başbakanlığın tasvibinden geç
mesi yerinde görülmüştür. 

Bu işlerde çalışacakların senenin mühim bir 
kısmını ve hattâ dörtte üçünü ailelerinden uzak 

ve köyde geçirmeğe mecburdurlar. Diğer üç ayı
nı da dokuz aylık çalışmaların muhassalasını çı
karmak için görevli bulunduğu ilce veya illerde 
geçireceklerdir. İki taraflı masraf ihtiyarı za
rureti karşındadırlar. Diğer memurlara naza-* 
ran göğüs gerecekleri zorlukla gözönünde tutula
rak kendilerine ayrıca bir tazminatın verilmesi. 
hakkında yeniden bir madde hazırlamakla bera-. 
ber 20 nci madde ile kendilerine verilmesi kabul 
edilen ikamet yevmiyesinde yolda geçen günlerin. 
hariç bırakılması da ihtiyar eyledikleri külfet ve 
tatbikattaki zorluk bakımından uygun görülmi: 
yerek maddedeki (Yolda geçen günler hariç ol
mak üzere) fıkrası kaldırılmış ve 21 nci madde
nin son satırındaki lüzumlu kelimesi yerine her 
türlü kelimesi konmak suretiyle bu maddeden 
beklenen neticenin hakkiyle alınması sağlanmış 
ve 19 ncu maddenin gerektirdiği ödenek geçici 
üçüncü maddeye ve 4 numaralı cetvele konmuş 
ve sonuncu maddede bu kanun hükümlerinin yü
rütülmesi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Havalelerine göre Adalet Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komisyonu 

İzmir 
R. Köken 

Kâtip 
Çanakkale 
Bulunmadı 
Denizli 

E. A. Tokad 
Maraş 

A. Yağctoğhı 

. Başkanı 

Aydın 
İV. Oöktepe 

Kırklareli 
Z. Akın 

Denizli 
A. Eğe 

Konya 
8. Çvmralı 

Sözcü 
Manisa 
Ir. Özey . 

Bursa 
A. Duru 

Kırşehir 
/. Turan 

Niğde 
R. Dolunay 

ü 

(& Sayın: İST) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Divam 
Esas No. 1/454 
Karar No. 36 

S5.Vİ.Û45 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdür
lüğü görev ve kuruluşu hakkında hazırlanan ve 
Büyük Meclise Başbakanlığın 26 . VI . 1945 ta
rih ve 3/2688 sayılı tezkeresiyle sunulan- kanun 
tasarısı Tarım Komisyonunun değişiklikleri ve 
gerekçeyi gösterir raporiyle birlikte Adalet Ko
misyonuna verilmekle Adalet ve Tarım Bakanla
rı huzuriyle tasan ve ilişiği kâğıtlar okundu ve 
incelendi. 

Tasan hakkında Hükümetçe yazılan gerekçe 
mündericatma göre Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun gözettiği işler teknik, ekonomik ve ida
ri mahiyette olmakla beraber bunların hacmin
de hukuki icapları da kapsatan çok çeşitli ve tec
rübe ve ihtisas istiyen işlerden olmak dolayı-
siyle Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun ba
şarılmasının ve çabuk sonunca erilmesinin gerek-
t irilmesi hususunda Tarım Bakanlığının bugün
kü teşkilâtiyle bu amacın elde edilmesine ve işin 
istenir tarzda yürütülmesine imkân bulunamı-
yacağmdan önemi izaha muhtaç olmıyan bu ha
yırlı işin sağlanabilmesi ayrı bir kuruluşu gerek
li kıldığı cihetle bu kanun tasarısının tanzim 
edildiği beyan edilmekte ve Tarım Bakanı tara
fından verilen izahlarda gerekçedeki sebepleri 
tafsil ile ihtiyacı belirtmekte olduğu görülmekte
dir. 

23 maddeden ibaret olan tasannm hükümle
rine göre Tarım Bakanlığı merkezinde (Toprak 
İşleri Genel Müdürlüğü) adiyle bir teşekkül ku
rulmakta ve bu müdüre bir muavin ile müşa
virlerden başka müdürlükte ayrıca dört şube vü
cuda getirilmektedir. 

Genel müdürle muavin ve müşavirlerin vazi
feleri açık olarak maddede gösterilmiş ve Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun uygulanma
sı için gerekli bulunan işlere göre (Hazırlama 
ve Kamulaştırma), (Verme ve Kurma), (Denetle
me) ve (işlem ve Arşiv) adlan konan re herbiri-
nin vazifeleri maddede fıkra halinde yazılı bulu-

•nan bu şubelerin adlarından da anlaşılacağı fae-
re îıer şubeye verilen görevlerin lüzumu İrana 

hacet kalmıyacak surette açık olarak anlaşılmak
ta bulunmuştur. 

Genel müdürlüğün illerdeki işlemlerinin de 
Köylüyü Topraklandırma Kanununun uygulan
dığı yerlerde Tarım Bakanlığınca görevlendiri
lecek toprak komisyonları tarafından görülmesi 
ve bu komisyonların il valisinin emir ve denetle
mesi altında çalışmaları tasanda tesbit olun
muştur. İllerde kurulan toprak komisyonunun 
emrine yeter sayıda tarım teknisyeni ile ölçme 
ve harita alma işlerini görecek memurlar ve ge
rektiği kadar tapu ve kadastro memurlarının da 
bulundurulması maddede gösterilmiştir. 

Tasarıda Toprak Komisyonunun görevleri 
açık olarak gösterilmiş olmakla beraber velilerin 
de sorumlu oldukları kanunda kaydedilerek bu 
işteki görev ve yetkileri tafsil olunmuştur. 

Tasarının bir maddesinde Toprak Komisyo
nuna verilen görevlerin amaca uygun olarak 
sağlanabilmesi için mahallî mülkiye üstleri ile 
belediyelerin ve emniyet ve jandarma teşkilâ
tiyle diğer bütün dairelerin kolaylık gösterme
ğe ödevli oldukları tesbit edilmiştir. Bu arada 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin de her türlü yar
dımda bulunmağa mecbur oldukları maddede 
kaydolunmuştur. Esas kanuna göre tapu ve nü
fus dairelerindeki kayıtlarının bilinmesi lüzum
lu olduğu nazara alınarak bu dairelerden iste
nilen bilgilerin verilmesi hususu da bir hüküm 
olaı-ak tasarıya konulmuştur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasında birçok hukukî meselelerin çıkacağı 
şüphesiz olduğundan bu işler için ayrı bir hukuk 
müşavirliği kurulmaya bu tasan ile teşkil edilen 
Genel Müdürlüğün katma bir bütçe ile idare olun
madığına göre imkânı olmadığından bu ihtiyacı 
gidermek üzere Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 
takviyesi suretiyle Müşavir Avukat ve îdarî dâ
va Avukatlarınızı bulunması gerekli görülerek bu 
suretle lüzumu kadar müşavir ve avukat alınma
sı uygun görülmüştür* 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu-
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landiğı yerlerde çıkacak hukukî ihtilafların ça
buk ve kolay bir surette halledilmesi için adı ge
çen kanunun hükümlerine göre teşkil edilecek 
mahkemeler hakkında tasarıda gerekli hüküm
ler konmuştur. Asliye (mahkemesi görev ve yet
kisini haiz olacak olan tek yargıçlı ve gezici bu 
mahkemelere gettirilecek yargıçların Tarım Ba
kanlığının göstereceği lüzum üzerine Adalet Ba
kanlığınca yetersayıda Yargıcın tâyin edileceği 
ve bunların Hâkimler Kanunu hükmüne göre en-
az üçüncü sınıfın sekizinci derecesinde bulunma
sı şartı maddeye kaydedilmiştir. 

Bu mahkemelerden verilecek hükümlerin Tem
yiz yoluyla tetkikinin Yargıtay'ın bugünkü teş
kilâtına ve işlerinin çokluğuna göre istenen çabuk
lukla neticelendirflemiyeceğinden Yargıtayda ay
nı işleri gören Birinci Hukuk Dairesinde beş 
yargitay üyesi tâyini suretiyle özel bir kısım teş
kili hakkradaki Adalet Bakanlığının Hükümetçe 
tasvip edilen teklifi Komisyonumuzca yapılan gö
rüşmede esas bakımından yerinde görülmüş ve 
ancak Birinci Hukuk dairesinde bir kısım teşki
li yerine Millî Korunma Kanununun icaplarına 
göre yapılan teşkilât gibi Yargıtay'da Beşinci 
Hukuk-dairesi adı altmda ve sırf Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygulanmasından çıka
cak dâvaların temyiz tetkikatı yapmak üzere bir 
başkan ile beş üye tâyini suretiyle müstakil bir 
dairenin kurulması tasvip olunmuş ve tasarının 
on sekizinci maddesi Komisyonumuzca bu esasa 
göre yazılmıştır. 

Yargıtayda kurulacak bu dairenin esas gö
revi adı geçen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun uygulanmasından doğan dâvalar olmakla be
raber bu daireye gelecek işlerin durumuna göre 
çalışmasının müsait olabileceği anlaşıldığı tak
dirde Yargıtay 'in diğer işlerüıe de faydası ola
bilmek düşüncesiyle Yargıtay teşkilâtına ait ka
nunda iririnci başkanm teklifiyle Adalet bakan-
lığmın dairelere iş vermek hususundaki yetkisi
nin bu dairenin teşkili dolayısiyle de mahfuz bu
lunduğunun tasarıya kayit ve işaret olunması 

Komisyon j ve Adalet Bakanının mutabakatı ile 
tasvip edilmiş ve o suretle maddeye hüküm kon
muştur. Yalnız tertip olunan maddenin açık 
hükmünden de anlaşılacağı üj^re" Yargıtay birin
ci başkanının teklifiyle Adalet sBakanlığmın bu 
daireye vereceği işler bahanesiyle Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygulanmasından do
ğacak dâvaların hiçbir sebeple geri kalmaması 
esas olduğu ve asıl görevli olduğu bu kabü işle
ri yeğlik ve ivedilikle tetkik edeceği de Komisyo
nun kararı cümlesinden bulunmuştur. 

Toprak Komisyonları başkan, üye ve memur
ları ile merkezden tâyin edilecek hizmetlilere ve 
gezici mahkemelerin Yargıç ve memurlarına An
kara dışında geçirdikleri hergün için ikamet 
yevmiyesi verilmesi ve bu memur ve mahkemele
re hizmette kullanılmak üzere gerekli taşıtlar ve 
yaşama ve çalışmalarım kolaylaştıracak her tür
lü eşya verilebilmesi de tasarıda konmuş olan 
hükümlerden olup böylece yapılacak işlerin ça
buk ve kolay sağlanabilmesi imkânı kanunda dü
şünülmüş bulunmaktadır. 

Tasarının diğer maddeleri ve geçici maddeler 
bütçeye ilgili hususlardan ibarettir. 

Komisyonumuzca izah edilen kaslara göre 
yapılmış olan değişikliklerle tasarının kabulü oy 
birliğiyle kararlaştırılmış olup havalesi veçhile 
İçişleri ve bütçe Komisyonlarına verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı . Bu rapor Sözcüsü 
Kayseri Kocaeli 
R. özsoy S. Yargı 

.Kâtip 
Manisa Antalya Balıkesir 

F. Uslu N. Ahsoy N. N..Burcu. 
Denizli Denizli İstanbul 

H.Oünver N.J&iiçüka K, CBerksoy 
Kastamonu Kastamonu Konya 

Dr. F.- Ecevit A.. Binkaya H. Karagülle 
Sinob 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/454 
Karar No. 34 

27 .VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak işleri Genel Müdürlüğü görev ve ku-
ıruluşuna dair Tarnn Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 20 . VI . 1945 tarih ve 3/2688 
sayılı yazısiyle Büyük Millet Meclisine sunulan 
kanun tasarısı, Tarım ve Adalet komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Tarım Bakanının huzuriyle okun
du ve incelendi * 

Bu inceleme sonunda, yurdumuzda büyük 
bir topluluğu ilgilendiren «Çiftçiyi topraklan
dırma kanunu» nun gerektirdiği işlerin Tarım 
Bakanlığının bugünkü kuruluşu ile başarılmasına 
imkân görülemediği ve bunların sadece teknik ol
mayıp ayni zamanda ekonomik, hukuki idari ma
hiyette tecrübe ve ihtisasa dayanan bir, takan 
çeşitli işler olduğu ve bu sebeble yeni bir kuru
luşa zaruret ve ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. 

Hükümet gerekçesinde belirtilen sebebleri göz-
önünde tutan komisyonumuz, tasarıyı, uzun gö
rüşmeler sonunda yapılan aşağıdaki ufak deği
şikliklerle kabul etmiştir. 

1. 4 ncü maddede bulunan (B) bendinin 
sonundaki (tarafından görülür) ü satır basma 
almayı, maddeye verilmek istenen anlam bakı
mından, daha uygun bulmuştur. 

2. 9 ncu maddenin (B) fıkrasında; (Aynı 
kanunun 8 nci maddesinin) demek suretiyle bir 
düzeltme yapılmıştır. 

3. 17 nci maddenin sonundaki (Takip eder
ler) (Kovalarlar) şeklinde düzeltilmiştir. 

4. 18 nci maddenin 4 ncü fıkrasının 4 ncü 
satırı sonundaki (ödevliyi) kelimesi yerine (ive

diliği) konmuştur. 
5. 19 ncu maddede yazılı olan tazminattan 

idare üstlerini mahrum etmemeyi daha sarih bir 
ifade ile sağlamak maksadiyle, İçişleri Bakanlı
ğından bahsolunması muvafık görülmüş ve (Ada
let) kelimesinden sonra ve (Maliye) kelimesıinden 
evvel bir (İçişleri) kelimesi konmuştur. 

öteyandan, adı geçen tazminatın her Bakan
lık bütçesine ayrı ayrı konmaması için ayni mad
denin sonuna «Bu tazminat, Tarım Bakanlığı Büt
çesinden ödenir» şeklinde bir fıkra eklenmiştir. 

Yukarıda yazılı olan değişikliklerden gayri 
kanunun diğer maddeleri olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Havalesine göre, Bütçe Komisyonuna gönde
rilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Tekirdağ 

B. R, Sözcü 
Giresun 

N. Osten 
Balıkesir 

Kâtip 
Giresun 

İV. Osten 
Bursa 

F. Tiritoğlu F. Güvendiren 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Kay^e 

Gümüşane 
R. Güreli 

ri 
A. H. Kalaç 

Malatya 
E. Barkan 

Sivas 

Maraş 
R. Kaplan 

Başkan y . 
Çoruh 

A. Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 
Erzurum 

i N.Elgün 
Kars 

E. özoğuz 
Konya 

Ş. Ergun 
Sivas 

E. Dizdar 
Zonguldak 

M. Ş. Bleda R. Vardar 

( ^ Sayısı: 1Ö7) 



Bütçe Komûyomn rapora 

T.B^M.M. . . . : . : . : - :_ 
Bütçe Komisyonu "• . . ._. .,'..... 3. VII* 194$ 
Esas No. i/454 , . j 
Karar No. 106 

, Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Mü
dürlüğü görev ve kuruluşu hakkında Tarım Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 20.VI.1945 
tarihli ve 6/1374 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Tarım, Adalet ve 
îçişleri Komisyonları "raporlariyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Tarım, Maliye ve Ada
let Bakanları hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Toprak Kanununun uygulanması işleriyle uğ
raşacak bir genel müdürlüğün Tarım Bakan
lığı kuruluşuna eklenmesi ve bu genel müdür
lüğün görevlerinin belirtilmesi maksatlariyle bu 
tasarının hazırlandığı ve bu teşkilâtın gerektir
diği masrafların içinde bulunduğumuz malî yıl 
gelirinde beklenen fazlalık ile karşılanacağı Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin ifadesinden anla
şılmış, adı geçen Komisyonlarda Hükümet tekli
fine nazaran yapılan" değişikliklerle birlikte Ko
misyonumuzda incelenerek tasan esas olarak 
Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve İçiş
leri Komisyonu metni esas tutularak aşağıda 
arzedilen değişiklikler yapılmıştır: 

Tasarıda esaslı olarak bir noktanın eldeki 
mevzuatın memurlar için belirttiği ana prensip
lere uygun bulunmadığı görülmüş ve bunun 
üzerinde derin bir inceleme yapılmıştır. Ba
rem Kanunlannın kabulünden evvel tazminat 
namiyle ölçüsü bulunmayan bir paranm bu hu
susta yetkisi bulunan türlü makamlar tarafın
dan memurlara verildiği ve bunun geniş bir şe
kilde suiistimal edildiği görüldüğünden gerek 
1452 *ve gerekse bunun yerine geçen 3656 Tea
dül Kanunlarında ve hattâ 3659 sayılı Devlet 
Ekonomi Kurumları Teadül Kanununda bu sa
lâhiyetler kaldırılmış ve ölçüsüz hiçbir paranın 
dağıtılması yetkisi hiçbir makama tanınmamak 
suretiyle bir bütçe inzibatı kurulmuş bulunmak
tadır. 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan projeden bu 
Genel Müdürlük görevlerine ilişkin işlerde kulla
nılacak Komisyonlarda çalışanlara, yargıçlara ve 

diğer memurlara yerine göre münasip görülecek 
bir tazminatın verilmesi hususu teklif edilmiş 
iste de Hükümet bunu yukarıda arzedilen ana 
prensibe uygun görmiyerek tasandan çıkarmış ve 
Toprak Komisyonlan Başkan, üye ve memurla-
riyle tâyinleri merkezden yapılacak hizmetlileri
ne ve gezici mahkemeler yargıç ve memurlanna 
Ankara dışmda görev ile geçirdikleri hergün için 
ikamet gündeliği verilmesini yeter görerek bu 
suretle tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yollamış bulunmaktadır. 

Tasannm Hükümet metninden çıkarılan bu 
hüküm Taran Komisyonunca tekrar tasanya 19 
ncu madde olarak eklenmiş bulunmaktadır. Mad
de metnine göre bu yetki, gerçi, ilgili Bakanlann 
tensip ve Başbakanın onamasiyle belirtilecek mik
tarlara göre verilmesi esası koamfoş ise de bütün 
Devlet dairelerine derhal sirayeti ve emsal teşkil 
ederek Devlet bütçesinde denetsiz bir sarfiyata 
yol açması muhakkak olan ve Devlet memurlan 
arasında bir aynhk meydana getiren bu sistemin 
tekrar diriltilmesini Komisyonumuz doğru bul
mamıştır. Bu hususta Maliye Bakanı da dinlen
miş ve Devlet memurlarının bir kül olarak esasen 
bugünkü iktisadi durumun sıkıntılan içinde ça
lışmakta bulunmalan ve memurların genel olarak 
bu sıkmtılanmn giderilmesi cihetlerinin de dü
şünülmekte1 olduğu ifade edilerek Hükümetçe de 
kabul edilmemiş olan böyle bir hükmün tensibinin 
doğru olamryacağr ifade edilerek tasandan çıka
rılması teklif edilmiştir. 

Bugün bucak müdürlerine köylerdeki seyahat
leri için hattâ seyahat gündeliği dahi verilme
mekte, yalnız yem bedeli verilmektedir. Türlü 
hastalıklar ile savaş teşkilâtlarında çalışanlar 
yalnız bölgeleri dışmda seyahatlerinde seyahat 
gündeliği almakta, bölgeleri içindeki seyahatle
rinde bu gündeliği dahi alamamaktadırlar. 

Kadastro Mahkemeleri, Kadastro memurları, 
arazi tahriri memurlan da aynı şekildedirler. 

Orman amenajman ve ağaçlandırma işleriyle 
harita alma işlerinde çalıştı talanlara da ayrıca 
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yolluk verilmemek şartiyle 200 kuruşla 350'ku
ruş arasında değişen gündelik tazminat veril
mektedir. ^•^•r-'^m 

Toprak komisyonları başkan, üye ve memur
ları ile gezici mahkemeler Yargıç ve memurları-

' nm Ankara dışmda çalıştıkları zaman köylerde 
ve arazide çalışan yukarıda sayılan memurlardan 
farklı olarak ikamet gündeliği aldıktan başka ay
rıca aylık tazminat almaları da doğru görülmi-
yerek 19 ucu maddenin tasandan çıkarılması 
Komisyonumuzca çoğunluklukla karar altımı 
alınmıştır. 

1. — 8 nci maddeler açıklama ve yazış bakı
mından bazı değişiklikler yapılmak suretiyle ye
niden yazılmıştır.' 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanması dolayısiyle 9 ncu maddede valilerin baş
lıca görev, yetki ve ödevleri gösterilmektedir 
Komisyonumuz Çiftçiyi Topraklandırma Kanu-
sunun uygulanmasında valileri her bakımdan 
ödevli saydığından 11 nci madde hükmünün 
9 ncu maddenin baştarafına getirilmesini uygun 
görmüç ve 9 ncu maddenin (a ve b) frkralarrnda 
da açıklamalar yapmıştır. 

10 ncu maddede mülkiye üstlerine yapılacak 
müracaat,' verilecek beyan ve itiraz kâğıtlarının 
yetkili merciler adına ve almdı karşılığı kabul 
edilmesine dair bir hüküm ilâve edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu metninin 13 ncü maddesi 
sonuna Toprak komisyonlarına, görevlerinin ya
pılmasında, kamulaştınlacak arazi içindeki yapı 
ve tesislere gündüzleri girebilmelerini sağlıyan 
bir fıkra eklenmiştir. 

'Aynı komisyonun 17 nci maddesi Hükümetin 
teklifi üzerine Komisyonumuzun 16 nci maddesi 
olarak yeniden yazılmıştır. 

Toprak Komisyonları ile beraber bulunacak 
olan gezici mahkemelerin yargı dairelerine gel
meden evvel ve bu dairelerden gittikten sonra 
4753 «ayılı kanunla ilgili dâvaların ne şekilde 
görüleceğine dair Komisyonumuzca 18 nci mad
de olarak yeni bir hüküm tasarıya eklenmiştir. 

İçişleri Komisyonunun 19 ncu maddesi, yu
karıda açıklanan sebepler dolayısiyle kaldırılmış 
ve tasarjnrn geriye kalan maddeleri-bazr ifade de
ğişiklikleriyle yeniden yazılmıştır. 

Kamutay'm onayma arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 

Kastamonu Edirne Bitlis 
T. Çoşkan M. V. Gündüzalp B. Osma 

K$tip 
îstanbul Bolu Diyarbakır 

P. ö^rnen Dr. Z. Ülg&n R. Bekti 
Eskişehir Giresun Hatay İstanbul 
Y. Abadan M. Akkaya ff. Selçuk Î.H.Ülkmen 

İzmir Samsun Tokad 
M. Birsel M. A. Yörüker A. B. Sevengî! 

Yozgad ıwrm 

A. Sungur 

1.— Komisyonların tapulama için ge
rekli teknik elemanları ihtiva ettikleri, tasar
ruf durumu hakkında yerinde etraflı incele-
lemeler yapmak mecburiyetinde bulundukları, 
mahalline ayrıca gezici bir yargıç gönderildiği 
gözönüne getirilince kabul edilecek uygun ve 
basit esaslara göre aynı teşkilât ve masrafla ve 
aşağı yukarı aynı müddet içinde tapulama işi
ni de yapmak mümkündür. 

2. — Umumî olarak tazminat verilmesi 
şeklindeki hüküm yerinde değildir. Ancak, ko
nu umumî barem esaslarına taallûk etmekle 
beraber gezici yargıca, komisyon üyelerine ve 
umumiyetle teknik elemanlara, sıhhi ve iktisadi. 
şartlar bakımından hususiyet arzeden ve zaru
ret bulunan yerlerde muayyen ve münasip şe
kilde daha başka ödeneklerde bulunmak yetki
sinin Bakanlar Kuruluna verilmesi rey-in-
deyim. 

Rize 
Tahsin Bekir Balta 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tat-
bikatiyle uğraşmak üzere kurulacak teşkilât 
hakkındaki bu tasarıya, Tarım Komisyonunca 
eklenen ve. İçişleri ve Adalet Komisyonların
ca da kabul edilen 19 ncu madde, Bütçe Ko
misyonunun altıya karşı yedi ekseriyet reyile 
kaldırılmıştır. 

Kaldırılan bu maddede, illerde kurulacak 
Toprak Komisyonları üye ve memurlariyle ge
zici yargıçlara ve memurlara aylıklarından baş
ka aylık maktu tazminat verilmesi hakkında hü
küm vardı. Komisyon ekseriyetinin bu mevzu 
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üzerindeki görüşü şudur: * 

1. — Bu komisyonlar illerde vazife göre
ceklerdir. Bu şekilde çalışmış olan arazi yer
gi tahrir komisyonlarına harcırah yevmiyesi 
dahi verilmediği halde, bunlara Ankara dışın
da kaldıkları günler için ikamet yevmiyesi ve
rilecektir. Hattâ . memurların seyahatlerinde 
kendilerine seyahat yevmiyesi ve ikametlerinde 
ikamet yevmiyesi verilmekte olduğu halde 
bunlara seyahatlerinde de ikamet yevmiyesi 
ödenecektir. Bu, kâfi bir ivazdır. Aylıklarına 
munzam olarak ayrıca tazminat verilmesine 
lüzum yoktur. 

2. — Başka memurlara bu şekilde* tazmi
nat verilmemektedir. Yalnız toprak teşkilâtın
da çalışanlara verilmesi, teadülü bozacak ve 
emsal teşkil edecektir. 

Bu görüşe, şu mülâhazalardan dolayı işti
rak edemiyoruz. 

a) Arazi Vergi Tahrir Komisyonlarının 
reisini valiler tâyin ederdi. Azasını da il umu
mî meclisleri ile belediyeler seçerdi. Bundan 
ötürü bu komisyonlar daha ziyade mahallî te
şekküller mahiyetinde idi. Topraklandırma Ko- ' 
misyonlarının âzası ve memurlarını ise Tanm 
Bakam, ve yargıçları Adalet Bakanı tâyin 
edecektir ve bunlardan bir çoğu, tabiatiyle 
merkezden veya vazife görmekte oldukları il
lerden, ilçelerden alınarak gönderilecek ve ge
zici halde vazife göreceklerdir. Bu vaziyete 
göre, harcırah ve yevmiyeyi, öteki memurlar
dan farklı bir menfaat olarak değil, bir hak ala
rak alacaklardır. 

Seyahat yevmiyesi yerine ikamet yevmi
yesi almaları da, büyük birşey teşkil etmez." 
Çünkü haftada, on beş günde bir yolda geçe
cek günler için alacakları fark ehemmiyetsiz
dir. Kaldı ki, seyahatte, ikametten daha çok 
masraf yapılddığını hepimiz biliriz. Bundan 
dolayıdır ki, Maliye Bakanlığı dahi, bütün 
memurlar için, seyahat ve ikamet yevmiyeleri 
aramdaki farkı kaldırmağı tasarlamaktadır. 
Binaenaleyh bu noktada dahi b ir menfaat te
min edildiğinden bahsedilemez. 

b) Bu variyette, Ankara'da veya bir il, 
bir iloe merkezinde ailesiyle birlikte yerleşmiş 
ve rahat rahat oturmalsta olan memurları aile

lerinden ayrılarak ve iki türlü masraf yapma
ğa katlanarak yıllarca köy köy dolaşmağı ica-
bettiren meşakkatli ve masraflı bir vazifeye na-
'sıl getireceğiz? Bunlara farklı bir menfaat 
temin edilmezse, ehliyetli elamanları, bu vazi
felere getirmeğe hemen de imkân bulunamı-
yaeak, toprak işi, istenilen vasıfları haiz ol
mayan unsurların elinde kalacaktır. Halkın 
mülkiyet ve tasarruf hakları üzerinde karar 
vermek gibi mühim ve nazik salâhiyetlerin ki
fayetli ellere tevdi edilmemesinden doğacak 
mahzurların arzına ise ihtiyaç gömüyoruz. 

c) Taadül, mahiyet bakımından müsavi 
olan hususlarda aranır. Mahallerinde çalışan, 
öteki memurların uğraşdıklan işlerden hiç bi
ri, toprak reformu gibi millî bir dâvanın ger
çekleştirilmesi işi ile kıyas edilemez. Kaldı ki, 
aylıktan başka ttteminat verilmesi, yeni bir şey 
değildir. Daha önce, hava ve denkaltı hare
ketlerinde çalışanlar için kabul edilmiş olduğu 
gibi, yine Devlet müessesesi sayılan bazı te
şekküllerde bazı hizmetlerin hususiyeti gozör 
nüne alınarak farklı menfaatler temin edilmiş 
bulunmaktadır. 

d) Bir nokta daha dikkate lâyıktır. Ve
rilmesi düşünülen tazminat, Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Tanm Bakanlıklannca tasvip oluna
cak miktar üzerinden Başbakanlığın tensibi 
ile verilecektir. Yalnız Tanm Bakanlığının ka-
rariyle verilecek değildir. Tazminat miktarı
nın tesbitinde imkânların gözönüne alınmam 
daima kabil olacaktır. Esasen bu tazminatın 
1945 tutan altmış hin lira gibi cüzi bir mik
tardan ibaret bulunmaktadır. 

Netice şudur ki, tazminat esası kaldırılır
sa Tarrm Bakanlığı iyi elamanlar bulamrya-
cak, toprak reformunun iyi işlemesi temin edi-
lemiyecek ve bu reformdan bütün memleketçe 
beklenen faydalar tahdide uğrayacaktır. 

Bu düşüncelere binaen, Tarım, /Adalet 
ve İçişleri Komisyonlarının görüşlerine katı
larak 19 ncu maddenin ipkasına taraftar bu-
lunuyorua. 

Aydın /Trabzon 
Gl. B. Alpman 8. Anamur 

Urf* Zonguldak . 
E. Tekeli E.Erîşirgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü Görev ve 
Kuruluş Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakan
lığı kuruluşu içinde yer almak 
ve Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun gerektirdiği işleri yap
mak üzere «Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü» kurulmuştur. 

MADDE 2. — Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez kuru
luşu ; Genel Müdür ve muavini 
ile müşavirlerden ve «hazırla
ma ve kamulaştırma», «verme 
ve kurma», «kontrol» ve «işlem 
ve arşiv» şubelerinden teşekkül 
eder. 

MADDE 3. — Genel Müdür
lük merkez kuruluşunun görev
leri şunlardır : 

a) Genel müdür; Tarım Ba
kanının emir ve direktiflerine 
göre Genel Müdürlük kuruluşu
na kanun ve tüzüklerle verilen 
görevleri yapar ve yaptırır; 

b) Genel Müdür muavini; 
Gön el Müdürün yardim<îTSidır, 
onun tarafından verilen işleri 
yapar ve yaptırır; 

e) Müşavirler; Genel Mü
dürlükçe belirtilen işleri yapar 
ve ihtısaslariyle ilgili soruları 
inceleyerek düşüncelerini bildi
rirler; 

d) Hazırlama ve kamulaş
tırma şubesi; kamulaştırma ve 
arazi vermeden önce gölen her-
türlü hazırlık işlerini yapar ve 
kamulaştırma*işlerini yürütür; 

e) Verme ve kurma şubesi; 
arazi, yapı ve tesisleri verme, 
arazi verilenlerin gerekli kredi 
ve donatımını sağlama işlerini 
görür; 

f) Kontrol şubesi; teknik ve 

— 10—" 
TARİM KOMİSYONUNUN DE- ( 

ĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Tarım Bakanlığı Toprak İsleri 
Genel Müdürlüğü Görev ve ku

ruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakan
lığı kuruluşu içinde yer almak 
ve 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun gerektir
diği işleri yapmak üzere «Top
rak İşleri Genel Müdürlüğü» 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. • ı 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü görev ve ku

ruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez kuru
luşu; Genel Müdür ve muavini 
ile müşavirlerden ve «hazırlama 
ve kamulaştırma», «verme ve 
kurma», «denetleme» ve «işlem 
ve arşiv» şubelerinden teşekkül 
eder. 

MADDE 3. — Genel Müdür
lük merkez kuruluşunun görev
leri şunlardır: 

a) Genel Müdür; Tarım Ba
kanının emir ve direktiflerine 
göre Genel Müdürlük kurulu
şuna kanun ve tüzükleriyle ve
rilen görevleri yapar ve yap
tırır. 

b) Genel Müdür muavini; 
Genel Müdürün yardımcısıdır, 
onun tarafından verilen işleri 
yapar ve yaptırır. 

c) Müşavirler; Genel Müdür
lükçe belirtilen işleri, yapar ve 
ihtısaslariyle ilgili soruları ince
leyerek düşüncelerini bildirirler. 

d) Hazırlama ve kamulaştırma 
şubesi; kamulaştırma ve arazi ver
meden önce gelen her türlü ha
zırlık işlerini yapar ve kamulaş
tırma işlemini yürütür. 

e) Verme ve kurma şubesi; 
arazi, yapı ve tesisleri verme, 
arazi verilenlerin gerekli kredi 
ve donatımını sağlama işlerini 
görür. 

f) Denetleme şubesi; teknik 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü görev ve ku

ruluş kavmim tasarısı 

MADDE 1. — Adalet. Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. -f- Adalet Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Adalet Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE
ĞİŞTİRİŞİ 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü görev ve ku

ruluş kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 4753 sayılı ka
nunun gerektirdiği işler ile çift
çiyi topraklandırmaya ilişkin 
başka bütün işleri yapmak üze
re Tarım Bakanlığı kuruluşu 
içinde bir «Toprak işleri Genel 
Müdürlüğü» kurulmuştur. 

MADDE 2. — Toprak işleri 
Genel Müdürlüğü merkezi; Ge
nel Müdür ve yardımcısı ile 
Müşavirlerden ve «Hazırlama 
ve Kamulaştırma» «Yerme ve 
Kurma», «Denetleme» ve «işlem 
ve Arşiv» şubelerinden kurulur. 

MADDE 3. — Genel Müdür* 
lük merkez kuruluşunun görev
leri şunlardır : 

a) Genel Müdür; Tarım 
Bakanının emir ve direktifleri
ne göre Genel Müdürlük kuru
luşuna kanun ve tüzüklerle ve
rilen görevleri yapar ve' yaptı
rır. 

b) Genel Müdür yardımcısı; 
Genel Müdür tarafından verilen 
işleri yapar ve ona yardım eder; 

c) Müşavirler; Genel Mü
dürlükçe belirtilen işleri yapar 
ve uzmanlıklariyle ilgili konu
ları ineeliyerek düşüncelerini 
bildirirler. 

d) Hazırlama ve Kamulaş
tırma şubesi; arazi vermeden 
önce gelen her türlü hazırlık iş
lerini yapar ve ve kamulaştırma 
işlemlerini yürütür. 

e) Yerme ve Kurma şubesi; 
arazi, yapı ve tesisleri verme, 
arazi verilenlerin gerekli kredi 
ve donatımını sağlama işlerini 
görür. 

f) Denetleme şubesi; tek* 
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Üü. 
idarî kontrol ve denetleme işle
rini tertipler ve kovalar; 

g) işlem ve arşiv şubesi; 
diğer şubelerin görevleri dışın
da kalan işleri görür ve Genel 
Müdürlüğün arşivini tutar. 

,MADDE 4. — Genel Müdür
lüğün illerdeki işlemleri: 

a) Tarım Bakanlığı iller ta
rım kuruluşu; 

b) Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun uygulandığı yerler
de Tarım Bakanlığınca ayrıca 
görevlendirilecek toprak komis
yonları tarafından görülür. 

•Gerektiği yerlerde iller tarım 
kuruluşuna toprak büroları ek
lenir. Toprak komisyonları ça
lıştıkları yerin bağlı bulunduğu 
il valisinin emir ve denetlemesi 
altındadır. 

MADDE 5. — Toprak ko
misyonları bir başkan ile iki 
üyeden ibarettir. 

Başkan ve üyelerin özürlülük, 
izinlilik veya sair sebepİer do-
layısiyle yoklukları halinde ko
misyon Tarım Bakanlığınca ge
çici olarak yetkilendirilecek kim
selerle tamamlanır. 

Toprak komisyonu emrinde 
yeter sayıda tarım teknisyeni 
ile ölçme ve harita alma işlerini 
görecek memurlar bulunduru
lur. 

Komisyonlar çoğunlukla karar 
verir. 

MADDE 6. — Toprak komis
yonları, , Tarım Bakanlığınca 
görevlendirildikleri yerlerde aşa
ğıda yazılı işleri yaparlar; 

a) Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun 8 nci maddesinde 

-^12-
Ta. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ad. K. 

ve idarî kontrol ve denetleme 
işlerini tertipler ve kovalar; 

g) işlem ve arşiv şubesi; 
diğer şubelerin görevleri dışın
da kalan işleri görür ve Genel 
Müdürlüğün arşivini tutar. 

MADDE 4. — Tarım Komis
yonunun değiştirişi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Toprak Ko
misyonları bir başkan ile iki 
üyeden ibarettir. 

Başkan ve üyelerin özürlü
lük, izinlilik veya sair sebep
ler dolayısiyle yoklukları halin
de komisyon Tarım Bakanlığın
ca geçici olarak yetkilendirile
cek kimselerle tamamlanır. 

Toprak komisyonu emrinde 
yeter sayıda Tarım teknisyeni 
ile ölçme ve harita alma işleri
ni görecek memurlar bulundu
rulur. Komisyon emrine gerek
tiği kadar tapu ve kadastro me
muru da verilebilir. 

MADDE 6. — Tarım Korniş 
yoiiunun değiştirişi aynen ka
bul edilmiştir* 
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MADDE 4. — Genel Müdür
lüğün illerdeki işlemleri: 

a) Tanm Bakanlığı iller Ta
rım kuruluşu, 

b) Çiftçiyi topraklandırma 
kanununun uygulandığı yerler
de Tarım Bakanlığınca aynca 
görevlendirilecek toprak komis
yonlar?, 
tarafından görülür* 

Gerektiği yerlerde iller tanm 
kuruluşuna toprak büroları ek
lenir. Toprak komisyonları ça
lıştıkları yerin bağlı bulunduğu 
il valisinin emir ve denetlemesi 
altındadır. 

MADDE 5. — Adalet Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Adalet Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir* 

B. K. 

nik ve idarî denetleme işlerini 
düzenler ve kovalar; 

g) İşlem ve Arşiv şubesi; 
diğer şubelerin görevleri dışın
da kalan işleri görür ve Genel 
Müdürlüğün arşivini tutar. 

MADDE 4. — Genel Müdür
lüğün illerdeki işlemleri : 

a) Tarım Bakanlığı iller Ta
rım Kuruluşu; 

b) Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunun uygulandığı yerlerde 
Tarım Bakanlığınca ayrıca gö
revlendirilecek Toprak Komis
yonları tarafından görülür. 

Gerektirdiği yerlerde iller Ta
rım Kuruluşuna toprak büroları 
eklenir. Toprak komisyonları 
çalıştıkları yerin bağlı bulun
duğu il valisinin emir ve de
netlemesi altındadır. 

MADDE 5. — Toprak komis
yonları bir başkan ile iki üye
den kurulur. 

Başkan ve üyelerin Özürlü
lük, izinlilik veya başka sebep
ler dolayısiyle yoklukları ha* 
linde komisyon Tarım Bakanlı
ğınca geçici olarak yetkilen
dirilecek kimselerle tamamlanır. 

Toprak komisyonu emrinde 
yeter sayıda Tarım teknisyeni 
ile ölçme ve harita alma işlerini 
görecek memurlar bulunduru
lur. Komisyon emrine gerektiği 
kadar tapu ve kadastro işlerin
den anlayan memur da verile
bilir. 

Komisyonlar çoğunlukla ka
rar verir. 

MADDE 6. — Toprak komis
yonları, Tarım Bakanlığınca 
görevlendirildikleri yerlerde 
aşağıda yazılı işleri yaparlar: 

a) 4753 sayilı kanunun 8 nci 
maddesinde yazılı arazinin sı-
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yazılı arazinin sınır ve yüz Ölçü
leriyle birlikte belirtilmesi ve 13 
neü maddesinde yazflı işlemle
rin yapılması; ' 

b) Kamulaştırma ile ilgili 
hazırlıkların yapılması ve ka
mulaştırma işlerinin yürütül
mesi, 

c) Arazi verilmesi. 

MADDE 7. — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uy
gulanması ile ilgili olup toprak 
komisyonlarının görevleri dışın
da kalan diğer bütün işler Tarım 
Bakanlığı İller Tanm kuruluşu 
tarafından yapılır. 

MADDE 8. — Çiftçiyi top
raklandırma Kanununun 15 il
ci maddesine göre geniş ve dar 
topraklı bölgelerin tespiti için 
gereken incelemeler o il valisinin 
başkanlığında Tarım Bakanlı
ğından gönderilecek bir müte
hassıs ile il ziraat müdürlüğün
den ibaret komisyon tarafından 
yapılır. Bu incelemelerim sonucu 
dayanaJdariyle birlikte Tanm 
Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 9. — Valilerin çift
çiyi Topraklandırma Kanunu
nun ııygulanmassı ile ilgili baş
lıca görev, yetki ve ödevleri şun: 
lardır: 

a) Çiftçiyi topraklandırma 
kanunu hükümleri dairesinde 
yerlerinde yapılacak bütün ilân 
ve tebliğleri yaptırmak, 

b) Aynı kanunun 8 nci mad
de «c» bendinde yazılı sahibi 
bulunamryan arazinin Hazine 
adına tescilini emretmek, 

T* K. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. •— Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ı 
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MADDE 7. — Tarım Komis
yonunun değiştirici aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun 15 nci 
maddesine göre geniş ve dar 
topraklı bölgelerin tesbiti için 
gereken incelemeler o il valisi
nin başkanlığında Tarım Ba
kanlığından gönderilecek bir 
uzman ile il ziraat müdürün
den ibaret komisyon tarafından 
yapılır. Bu incelemelerin so
nucu dayanaklariyle birlikte 
Tanm Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 9. — Valilerin Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu
nun uygulanması ile ilgili baş
lıca görev, yetki ve Ödevleri 
şunlardır : 

a) Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu hükümleri dairesinde 
yerlerinde yapılacak btftün ilân 
ve tebliğleri yaptırmak; 

b) Aynı kanunun 8 nci mad
de «e.» bendinde yazılı sahibi 
bulunamıyan arazinin Hazine 
adına tescilini emretmek; 



h K. 

MADDE 7. — Adalet Komis
yonunun değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Adalet Komis
yonunun değiştirişi aynen-kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Valilerin Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu
nun uygulanmasiyle ilgili başlı
ca görev, yetki ve ödevleri şun
lardır: 

a) Çiftçiyi Topraklandırma 
kanunu hükümleri dairesinde 
yerlerinde yapılacak bütün ilân 
vo tebliğleri yaptırmak, 

b) Aynı kanunun 8 nci mad
desinin «c» bendinde yazılı sa
hibi bıılunamayian arazinin Ha
zine adına tescilini emretmek, 

_ . >» — 
B. K. 

nır ve yüz ölçüleriyle birlikte 
belirtilmesi; 

b) Aynı kanunun 13 ncü 
maddesinde yazılı işlemlerin 
yapılması; 

c) Kamulaştırma ile ilgili 
hazırlıkların yapılması ve Ba
kanlıkça verilecek kamulaştır
ma kararlarının yürütülmesi; 

d) Dağıtılacak toprakların 
verilmesi ile ilgili işlerin yapıl
ması. 

MADDE 7. — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun illerde 
uygulanması ile ilgili olup top
rak komisyonlarının görevleri 
dışında kalan ve Tarım Bakan
lığının yetkisi içine giren diğer 
bütün işler Tarım Bakanlığı il
ler tarım kuruluşu tarafından 
yapılır. 

MADDE 8.—• Çiftçiyi Top 
raklandırma Kanununun 15 nci 
maddesine göre geniş ve dar 
topraklı bölgelerin tesbiti için 
gereken incelemeler o il va
lisinin başkanlığında Tarım Ba
kanlığından gönderilecek bir 
uzman ile il Tarım müdürün
den kurulan bir komisyon tara
fından yapılır. Bu incelemele
rin sonucu dayaııaklariyle bir
likte Tarım Bakanlığına bil
dirilir. 

MADDE 9. — Valiler, illeri 
içinde Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun iyi bir şekilde uy
gulanmasından ve bununla ilgi
li işlemlerin zamanında bitiril
mesinden sorumludurlar. 

Valilerin Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun uygulanma
siyle ilgili başlıca görev, yetki 
ve ödevleri şunlardır : 

a) Çiftçiyi topraklandırma 
kanunu hükümleri dairesinde 
yerlerinde yapılacak bütün ilân-. 
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c) Ayni kanunun 12 nci mad
desinde yazılı ödevleri yerine 
getirmiyenlerden bu ödevlerin 
yapılmasını yazı ile istemek, 

d) Aynı kanunun 21 nci 
maddesinin ikinci fıkrası ile 22 
ve 23 ncü maddelerinde yazılı 
işleri görmek üzere yetkili ko
misyonları toplamak ve kanun
da yazılı süre içinde ödevlerini 
yaptırmak, 

e) Kamulaştırılan arazinin, 
aynı kanunun 32 nci maddesi 
hükümleri dairesinde Hazine adı
na tescilini emretmek, 

f) Toprak komisyonları ta
rafından hazırlanan arazi da
ğıtma cetvellerini onamak ve 
dağıtılan arazinin ilgilileri adı
na tesciline emir vermek; 

g) Aynı kanunun 52 nci 
maddesinin son fıkrası gereğin
ce yapılacak zor durum iddia
larını tahkik ve tesbit ettirmek 
ve sonucunu Tarım Bakanlığına 
bildirmek; 

c) Aynı kanunun 12 nci 
maddesinde yazılı ödevleri ye
rine getirmiyenlerden bu ödev
lerin yapılmasını yazı ile iste
mek ; 

d) Aynı Kanunun 21 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası ile 22 
ve 23 ncü maddelerinde yazılı 
işleri görmek üzere yetkili ko
misyonları toplamak ve kanun
da yazılı süre içinde ödevlerini 
yaptırmak; 

e) Kamulaştırılan arazinin, 
aynı kanunun 32 nci maddesi 
hükümleri dairesinde Hazine 
adına tescilini emretmek; 

f) Toprak komisyonları ta
rafından hazırlanan arazi da
ğıtma cetvellerini onamak ve 
dağıtılan arazinin ilgilileri adı
na tesciline emir vermek; 

g) Aynı kanunun 52 nci 
maddesinin son fıkrası gereğin
ce ileri sürülecek zor durum 
iddialarını tahkik ve tesbit et
tirmek ve sonuncusunun Tarım 
Bakanlığına bildirmek. 
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e) Aynı kanunun 12 nci 
maddesinde yazılı ödevleri yeri
ne getirmiyenîerden bu ödevle
rin yapılmasını yazı ile istemek, 

d) Aynı kanunun 21 neî 
maddesinin ikinci fıkrasiyle 22 
ve 23 ncü maddelerinde yazılı 
işleri görmek üzere yetkili ko
misyonları toplamak ve kanun
da yazılı süre içinde ödevlerini 
yaptırmak, 

e) Kamulaştırılan arazinin, 
aynı kanunun 32 nci maddesi 
hükümleri dairesinde adma tes
cilini emretmek, 

f) Toprak Komisyonları ta
rafından hazırlanan arazi da-

r:- &rtma cetvellerini onamak ve 
dağıtılan arazinin ilgilileri adı
na tesciline emir vermek, 

g) Aynı kanunun 52 nci mad
desinin son fıkrası gereğince ile
ri sürülecek zor durum iddiala
rını tahkik ve tespit ettirmek 
ve sonucunu Tarım Bakanlığı
na bildirmek. 

I B, K , 1 

lan yaptırmak ve yine aynı hü-
| kümlerle ilgili bildirimlerin 4753 

«ayılı kanun hükümleri saklı 
kalmak şartiyle ve ücretleri hak
kında resmî müraselâta tatbik 

I edilen hükümler cereyan etmek 
üzere adlî evrakın Posta, Tel
graf ve Telefon İdaresi vasrta-
siyle tebliğine dair 3560 sayılı 
kanun ve eklerinin hükümleri 
dairesinde yapılmasını sağlamak. 

(Şu kadarki aynı yerde bulu
nanlara Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun tâyin ettiği 
usul ve şekiller içinde iller tanm 
kuruluşu veya toprak Komisyon
ları memurları yahut jandar
ma eliyle bildirim yapılabilir.) 

b) Toprak Komisyonlarınca 
yapılacak inceleme ve ilân yo- I 
luyla tebliğ sonunda sahibi bu- I 
kınamadığı anlaşılan arazinin, I 
tapuda Hazine adına tescili hak
kında gezici mahkeme tarafın
dan verilecek karar üzerine bu 
arazinin; tapuda Hazine adma 
tescilini emretmek; 

c) Aynı kanunun 12 nci mad
desinde yazılı ödevleri yerine ge
tirmeyenlerden bu ödevlerin ya
pılmasını yaşı ile istemek; 

d) Aynı kanunun 21 nci 
maddesinin ikinci fıkrasiyle 22 
ve 23 ncü maddelerinde yazılı 
işleri görmek üzere yetkili ko
misyonları toplamak ve kanun
da yazılı süre içinde ödevlerini 
yaptırmak; 

e) Kamulaştırılan arazinin, 
aynı kanunun 32 nci maddesi 
hükümleri dairesinde hazine adı
na tescilini emretmek; 

f) Toprak Komisyonları ta
rafından hazırlanan arazi dağıt
ma cetvellerini onamak ve da
ğıtılan arazinin ilgilileri adma 
tesciline emir vermek; 

g) Aynı kanunun 52 nci 
maddesinin son fıkrası gereğin- ' 
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JfADDE 10. — Mülkiye üst
leri; Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun uygulanması ile il
gili bütün müracaat, beyan ve 
itiraz kâğıtlarını yetkili merci
lere verilmek üzere kabul eder 
ve icabma göre bu kâğıtların 
toplanmasını sağlarlar. 

MADDE 11. — Valiler, illeri 
içerisinde Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun iyi bir şekil
de uygulanmasından ve bunun
la ilgili işlemlerin zamanında 
bitirilmesinden sorumludurlar. 

MADDE 12. — Toprak Ko
misyonları, görevlerinin yapıl
maca ile ilgili işlerde bilgisine 
müracaat etmek istedikleri kim
seleri çalışma yerlerine çağıra
bilir. Çağrılanlar cağrrdıklan 
yerlerde vaktinde hazır bulun
makla ödevlidirler. Bunlara, 
kendi topraklan basma çağm-
lan arazi sahipleri hariç olmak 
üzere, Maliye ve Tarım Bakan
lıklarınca belirtilecek esaslara 
gŞre valiler tarafından tâyin 
edilecek miktarda tazminat ve
rilir. Gelmeyenler hakkmda Vi
lâyet îdaresi Kanununun 68 nci 
maddesj uygulanır. 

MADDE 13. — Toprak ko
misyonlarına görevlerinin yakıl
masında mahallî mülkiye üstleri 
ile belediyeler, emniyet ve jan
darma kuruluşlan ve sair daire
ler her türlü kolaylığı göster
mek ve komisyonlann mülkiye 
üstleri vasrtasiyle istemeleri üze-

MADDE 10. — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

A4.K. 

MADDE 10. — Tarım Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 1% — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 
13 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. —. Tanm Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tarım Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Toprak ko-
misyonlanna görevlerinin ya
pılmasında mahallî mülkiye üst
leri ile belediyeler, emniyet ve 
jandarma kuruluşlan ve diğer 
daireler her .türlü kolaylığı gös
termek ve komisyonların Mülki
ye üstleri vasrtasiyle istemeleri 
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MADDE 10. —Adalet Komis
yonunun değiştirici aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Adalet Koirda-
yonnntm değiştirici âyü«t kabul 

MADDE 12. - Adalet Komia-
yonunun deftiştirifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Adalet Komis
yonunun değiştirip Aynen kabul 
edilmiştir. 

ce ileri sürülecek zor durum id
dialarını soruşturmak ve belirt
mek ve sonucunu Tanm Bakan
lığına bildirmek. 

MADDE 10. — Mülkiye üst
leri; Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uygulanması ile ilgili 
bütün müracaat, beyan ve itiraz 
kâğıtlarını yetkili mercilere ve
rilmek üzere o merciler adma 
ve alındı karşılığı kabul eder ve 
gereğine göre bu kâğıtların top
lanmasını sağlarlar. 

MADDE 11. — Toprak Ko
misyonları, görevlerinin yapıl
ması ile ilgili işlerde bilgisine 
müracaat etmek istedikleri kim
seleri çalışma yerlerine çağıra
bilir. Çağırılanlardan o ilçede 
btöunanlar çağırıklıkîarı yerler-
de vaktinde hazır bulunmakla 
ödevlidirler. Bunlara, kendi 
topraklan başına çağırılan ara
zi sahipleri hariç olmak üzere 
Maliye ve Tanm Bakanlıkların
ca belirtilecek esaslara göre va
liler tarafından tâyin edileeok 
miktarda tazminat verilir. İlçe
de bulundukları halde gelme
yenler hakkında Vilayet İdaresi 
Kanununun 68 nei maddesi uy
gulanır. 

MADDE 12. — Toprak Ko-
misyonlarnıa görevlsrİtiiiı ya
pılmasında mahallî'mttkrye üst
leri ile Belediyeler, EüflÛyei ve 
Jandarma kuruluşları ve diğer 
daireler her türlü kolaylığı gös
termek ve komisyonların mül
kiye üstleri vasıtaeiyle iateme-
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rine gerekli bütün yardımlarda 
bulunmakla ödevlidirler. 

Komisyonların görevlerini 
yaptıkları yerlerde o yerin muh
tarı bizzat bulunmaya ve özürlü
lüğü halinde kendi adına ihti
yar kurulundan birini hazır bu
lundurmaya ve gerek muhtar 
gerekse ihtiyar kurulları bu ko
misyonlara görevlerinin yapıl
masında her türlü yardım ve ko
laylığı göstermeye mecburdur
lar. 

Tapu ve nüfus daierleriyle 
özel idareler ve muhtarlar ko
misyonların görevleriyle ilgili 
kayıt ve bilgileri istenildiğinde 
derhal vermek zorundadırlar. 

Ta.K. 

MADDE 14. — Toprak İşleri 
Genel Müdürü Tarım Bakanının 
inhası, Başbakanın tasvibi ve 
Cumhurbaşkanının tasdiki ile 
tâyin olunur. Toprak İşleri Ge
nel Müdürlüğünün merkez ve 
iller kuruluşuna dâhil maaşlı ve 
ücretli diğer bütün memur ve 
hizmetlilerin tâyini Tanm Ba
kanlığına aittir. 

Tanm Bakanı; İllerde çalıştı
rılacak hizmetlilerden gerekli 
gördüklerinin tâyinini valilere 
bırakabilir. 

MADDE 15. — Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez ve iller 
kuruluşunda bulunan teknik me
mur ve hizmetliler 3203 sayılı 
kanunun 18 nci maddesi hük
müne göre çalıştırılabilirler, 

MADDE 14. — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ad. K. 

üzerine gerekli bütün yardımlar
da bulunmakla ödevlidirler. 

Komisyonların görevlerini 
yaptıkları yerlerde o yerin muh
tarı bizzat bulunmrya ve özürlü
lüğü halinde kendi adma ihtiyar 
kurulundan birini hazır bulun
durmaya ve gerek muhtar ge
rekse ihtiyar kurulları bu ko
misyonlara görevlerinin yapıl
masında her türlü yardım ve ko
laylığı göstermeye mecburdur
lar. 

Tapu ve nüfus daireleriyle özel 
idareler ve muhtarlar komisyon
ların görevleriyle ilgili kayıt ve 
bilgileri istenildiğinde derhal 
vermek zorundadırlar. 

MADDE 14. — Tanm Komis
yonunun değiştirişi aynen ka
bul edilmişti*. 

MADDE 15. — Tanm Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 14.—Adalet Komis
yonunun değiştirici aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Adalet Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. K, 

leıi üzerine gerekli bütün yar
dımlarda bulunmakla ödevlidir
ler. 

Komisyonların görevlerini 
yaptıkları yerlerde o köyün 
muhtarı bizzat bulunmaya ve 
Özürlülüğü hftifodft k̂ ndi ĝ ™^ 
ihtiyar kurulundan birini hası? 
bulundurmaya ve 'gerek muhtar 
ve gerekse ihtiyar kurulları bu 
komiayonlara görevlerinin ya
pılmasında her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermeye mecburdur
lar. 

Tapu ve nüfus idareleriyle il 
özel idareleri ve muhtarlar ko
misyonların görevleriyle ilgili 
kayıt ve bilgileri istenildiğinde 
<faî»fryl v e r m e k yi?TTin^aATt*) *T> 

Toprak Komisyonları; görev
lerinin yapılmalında, yanların
da muhtar veya ihtiyar kurulun
dan bir üye bulunduğa halde, 
kamulaştırüaeak arazi içerisin
deki yapı ve tesislere gündüz
leri girebilirler. 

MADDE 13. — Toprak isleri 
Genel Müdürü Tanm Bakanı
nın inhası, Başbakanın tasvibi 
ve fİMmh\n»başkfi-T> rq m onama&ı 
ile tayin olunur. Toprak İsleri' 
Genel Müdürünün merkez ve 
iller kuruluşuna giren aylıklı ve 
ücretli diğer bütün memur ve 
hizmetlilerin tâyini Tanm Ba
kanına aittir. 

Tanm Bakanı; Elerde çalıştı
rılacak hizmetlilerden gerekli 
gördüklerinin tâyinini valilere 
bırakabilir. 

MADDE 14. — Toprak İsleri 
Genel Müdürlüğü merkez ve il
ler kuruluşunda bulunan teknik 
memur ve hizmetliler 3203 sayılı 
kanunun 18 nci maddesi hük
müne göre çalıştırılabilirler. 
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MADDE 16. — Tarım Bakanı, 
Genel Müdürlüğün merkez ve 
iller kuruluşuna Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygu-
lanmasiyle ilgili yeni görevler 
vermeye ve gerekli bulunduğu 
takdirde bu Genel Müdürlük 
merkez kuruluşunun görevleri 
arasında değiştirmeler yapmağa 
yetkilidir. 

MADDE 17. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
müşavir avukat ve idari dâva 
avukatları idari dâvaları 4353 
sayılı kanunun 22 nci maddesin
de yazılı usule göre takip eder
ler, 

MADDE 18. — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygu
landığı yerlerde aynı kanunun 
27 nci maddesi gereğince kuru
lacak gezici mahkemeler Tarım 
Bakanlığının göstereceği lü
zum üzerine Adalet Bakanlı
ğınca iş miktar ye icaplarına 
göre yeter sayıda olarak teşkil 
edilir. 

Bu mahkemelerin yargıçları 
Hâkimler Kanununa ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı yargıçlar
dan sayılır ve haklarında Hâ
kimler Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Gezici mahkemelerde lüzu
muna göre bir veya daha faz
la yargıç bulundurulabilir. 

Gezici mahkemeler Hukuk 

Ta. K. 

MADDE 16. — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. • 
18 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

Ad. K. 

MADDE 16. — Taran Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. - - Tarım Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uy
gulandığı yerlerde aynı kanu
nun 27 nci maddesi gereğince 
kurulacak tek yargıçlı gezici 
mahkemeler Tarım Bakanlığının 
göstereceği lüzum üzerine Ada
let Bakanlığınca iş miktar ve 
icaplarına göre yetersayıda ola
rak teşkil edilir. 

Adalet Bakanlığı bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
gezici mahkemelere ait her de
recedeki kadro maaşlarını kar
şılık tutmak suretiyle bu kad
rolara daha aşağı derecede bulu
nan yargıçlardan tâyin yapa
bilir. Şu kadar ki, bu kadrolara 
tâyin edilecek yargıçların en az 
üçüncü sınıfın sekizinci derece* 
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MADDE 16. — Adalet Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

M4DDE 17, — Bu kanuna 
bağlı. (1) sayılı, cetvelde yazdı 

, müşavir, avukat ve idari dâva 
avukattan idari dâyalarj 4353 
saydı, kanunun 22 nci maddesin
de yazılı usule göre kovalarlar, 

MADDE t*f— Çiftçiyi Top-
raklamdırma Kanununun uygu
landığı yerlerde ayni kanunun 
27 nei maddesi gereğince kurula-
eak tek yargıçlı gezici mahke
meler Ifcnm Öakankğmın göe-
tereeeği lüzum üzerine Adalet 
Bakanlığınca iş miktar ve icap
larına göre yetersayıda olarak 
teşkil edilir. 

Adalet Bakanlığı bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazdı 
gezici mahkemelere ait her de
recedeki kadro maaşlarını kar
nide tutmak suretiyle bu kadı
lara daha aşağı derecede bulu
nan yargıçlardan tâyin yapabi
lir. Şu kadar id, bu kadrola
ra tâyin edilecek yargıçların en-
az 3 ncfi «"mf"! 8 nci derece-

MADDE 15. — Tanm Bakanı, 
Genel Müdürlüğün merkez ve 
iller kuruluşlariyle Tarım Ba
kanlığı iller kuruluşuna çiftçiyi 
toprakladırma kanununun uygu
lanması ile ilgili yeni görevler, 

MADDE 16. — Bu kanuna 
bağlı 1 saydı cetvelde yazdı mü
şavir avukat ve idarî dâva avu
katları hakkında 4353 sayılı ka
nunun 17 nci maddesi hükmü 
uygulanır. Lüzum ve zaruret 
halinde bunların vazifelerine 
son verilebilir. Bu işlem kesin 
olup kazaî hiçbir murakabeye 
bağlı değildir. 

Hazineyi ilgilendirmeyen ida
rî dâvalarda 4353 sayılı kanu
nun 22 nci maddesinde gösteri
len makamlardan başka bu avu
katlar da, Danıştay Genel Kâ
tipliğine bildirilmek şartiyle, 
Bakanlığı temsil edebilirler. 

MADDE 17. — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygu
landığı yerlerde aynı kanunun 
27 nci maddesi gereğince kuru
lacak tek yargıçlı gezici mahke
meler Tanm Bakanlığım gös
tereceği lüzum üzerine Adalet 
Bakanlığınca iş miktar ve ge
reklerine göre yeter sayıda ola
rak kurulur. 

Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı gezici mahkemelere 
tâyin edilecek yargıçların enax 
3 ncü smtfm 8 nci derecesinde 
bulunmaları sattır. 

Gezici mahkemelerin $8rev ve 
yetkilerine giren dâvaları tem-
yiz yoîuyle görmek üzere Yar-
gıtayda Beşinci Hukuk Dairesi 
adı ile bir Yargıtay dairesi kuru-
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Usulü Mahkemeleri Kanununun 
17$ nci maddesinde yazılı ta
tilden faydalanamazlar. 

Gezici mahkeme memurları
nın tâyini Adalet Bakanlığına 
aittir. Bn memurların yoklu
ğunda görevleri toprak komis
yonu memurları tarafından ve
kâleten götülür. 

lfcBL Ad. K. 

sinde bulunmaları şarttır. 
Gezici mahkemelerin görev ve 

yetkilerine dâhil dâvaları tem
yiz yoliyle görmek üzere Yargı-
tayda Beşinci Hukuk Dairesi 
adiyle bir başkan ve beş Yargı
tay Üyesi tâyini suretiyle Ada
let Bakanlığınca bir daire kuru
lur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uygulanmasından do
ğan dâvalar hakkmda gezici 
mahkemeler tarafından verile
cek hükümlerin temyiz yoliy
le tetkiki Yargıtayda Beşinci 
Hukuk Dairesinin esas görevle
rinden olup bu dâvaların ödev-
liği ve yeğline halel gelmemek 
üzere 2020 sayılı kanunun 3ncü 
maddesi ile değiştirilen 1221 sa
yılı kanunun 5 nci maddesine 
göre Temyiz Birinci Başkanı 
ile Adalet Bakanının haiz oldu
ğu yetki Beşinci Hukuk Dairesi 
hakkmda da muhfuzdur. 

Gezici mahkemeler hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 
175 nci maddesinde yazılı tatil
den faydalanamazlar. 

Gezici mahkeme memurlarının 
tâyini Adalet Bakanlıfma ait
tir. Bu memurlarm yokluğun
da görevleri Toprak Komisyonu 
memurlarına •ekâlet suretiyle 
gönderilebilir. 
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sinde bulunmaları şarttır. 
Gezici mahkemelerin görev ve 

yetkilerine dâhil dâvaları Tem
yiz yoluyla çözmek üzere Yar
gıtayda beşinci hukuk dairesi 
adiyle bir başkan ve beş yargıtay 
üyesi tâyin suretiyle "Adalet Ba
kanlığınca bir daire kurulur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun uygulanmasından do
ğan dâvalar hakkmda gezici 
mahkemeler tarafından verilecek 
hükümlerin Temyiz yoluyla tet
kiki Yargıtayda Beşinci Hukuk 
dairesinin esas görevlerinden 
olup bu dâvaların ivediliği.ve 
yeğliğine halel gelmemek üzere 
2020 sayılı kanunun 3 ncü mad
desiyle değiştirilen 1221 sayılı 
kanunun beşinci maddesine gp-
re Temyiz Birinci Başka-
niyle Adalet Bakanının haiz ol
duğu yetki beşinci Hukuk da
iresi hakkmda da mahfuzdur. 

Gezici mahkemeler Hukuk U-
sulü Muhakemeleri Kanununun 
175 nci maddesinde yazılı tatil
den faydalanamazlar. 

Gezici mahkeme memurlarının 
tâyini Adalet Bakanlığına aittir. 
Bu memurların yokluğunda gö
revleri Toprak Komisyonu me
murlarına Vekâlet suretiyle gör-
dürülebilîr, 

— 25 — 
B.K 

lor. 
Çiftçiyi Topraklandırma Ka

nununun uygulanmasından do
ğan dâvalar üzerine gezici mah
kemeler tarafından verilecek 
hükümlerin temyiz yoluyla in
celenmesi Yargıtayda Beşinci 
Hukuk Dairesinin esas görevle
rinden olup bu dâvaların ivedi
liği ve yeğliğine halel gelmemek 
üzere 2020 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi ile değiştirilen 1221 sa
yılı kanunun 5 nci maddesine 
göre Yargıtay birinci başkanı 
ile Adalet Bakanının haiz oldu
ğu, yetki Beşinci Hukuk Dairesi 
hakkmda da saklıdır. 

Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 175 nci maddesi bu 
mahkemeler hakkında . uygula
namaz. 
[ Gezici mahkeme memurları
nın tâyini Adalet Bakanlığına 
aittir. Bu memurların yoklu
ğunda görevleri, Adalet Ba-
kanlığmcav Toprak Komisyonu 
memurlarına vekâlet suretiyle 
gördürülebilİr. 

MADDE 18. — Genel mahke
meler tarafından görülen veya 
yüksek ye;tkili mahkemelerden 
bozularak bu mahkemelere iade 
kılman dâvalardan o mahkeme
nin yargı dairesi içinde çalışan 
gezici mahkemelerin görev ve 
yetkilerine girenlere ilişkin dos
yalar resen gezici mahkemelere 
devrolunur. Gezici mahkeme 
devrolunan dâva dosyalarını kal
dıkları noktadan ve bozularak 
iade edilenleri bozma sebepleri-

( S. Sayısı: 157) 
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MADDE 19. — Toprak Ko
misyonları başkan, üye ve me-
murlariyle tâyinleri merkezden 
yapılacak hizmetlilerine ve ge
zici mahkemeler yargıç ve me
murlarına, [yolda geçen gün
ler hariç olmak üzere] Ankara 
dışında görev ile geçirdikleri 
her gün için ikamet yevmiyesi 
verilir. 

MADDE 20. — Tarım Bakan
lığınca toprak komisyonları ve 
gezici mahkemeler hizmette kul
lanılmak üzere gerekli taşıtlar 
ve bu kadrolara dâhil bulunan
ların kasabalar dışında yaşama 
ve çalışmalarını kolaylaştıracak 
lüzumlu eşya verilebilir. 

MADDE 21. — Bağlı (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet ve Tanm Ba
kanlıkları kısımlarına eklenmiş
tir. 

- 2 6 -
Ta. K. 

MADDE 19. — Toprak ko
misyonları başkan, üye ve me
murları ile gezici mahkemeler 
yargıç ve memurlarına ve taş
rada toprak işlerinde çalıştırı-
rılan diğer memurlara aylıkla
rından başka Adalet ve Tarım 
Bakanlıklarınca tensip ve Baş
bakanca tasvip olunacak maktu 
aylık tazminat verilir. 

MADDE 20. — Toprak komis
yonları, başkan, üye ve memur-
lariyle tâyinleri merkezden yar 
pılacak hizmetlilerine ve gezici 
mahkemeler yargıç ve memur
ların Ankara dışmda görev ile 
geçirdikleri her gün için ikamet 
yevmiyesi verilir. 

MADDE 21. — Tarım Ba
kanlığınca toprak komisyonları 
ve gezici mahkemelere hizmette 
kullanılmak üzere gerekli ta
şıtlar ve bu kadrolara dâhil bu
lunanların kasabalar dışında 
yaşama .ve çalışmalarım kolaylaş
tıracak her türlü eşya verilebilir. 

MADDE 22. — Hükümetin 
21 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(S . Sayısı: 157) 

Ad. Kİ 

MADDE 19. — Toprak Ko
misyonları başkan, üye ve me
murları ile gezici mahkemeler 
yargıç ve memurlarına ve taş
rada toprak işlerinde çalıştırılan 
diğer memurlara aylıklarından 
başka Adalet, Maliye ve Tanm 
Bakanlıklarınca tensip ve Baş
bakanlıkça tasvip olunacak mak
tu aylık tazminat verilir. 

MADDE 20. — Tarım Komis
yonunun değâştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Tarım Bakan
lığınca Toprak Komisyonları ve 
gezici mahkemelere hizmette kul
lanılmak üzere gerekli taşıtlar 
ve bu kadrolara dâhil bulunan
ların yaşama ve çalışmalarını 
kolaylaştıracak her türlü eşya 
verilebilir. 

MADDE 22. — Bağlı (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar 
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Adalet ve Tarm Ba
kanlıkları kısımlarına eklenmiş
tir. 



fefc 

MAfifvR 19. — toprak Ko
misyonları, başkan ve üye ve 
memürlariyle gezici mahkemeler 
yargıç ve memurlarına ve 
taşrada toprak işlerinde çalış
tırılan di§er memurlara aylıt-
larmdan başka Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Taran Bakaühklarm-
ea tensip ve Başbakanlıkça tas
vip olunacak maktu ayhk taz
minat verilir. Bu tazminat Ta
ran Bakftnlıiram bütçesinden 
ÖdeöİT. 

M&I>DpE 20. — Adalet Ko
misyonunu^ değiştirip aynen 
kabul edilmiştir. 

MABÖB 21. — Adalet Ko-
miayoftöHtto âeğiştfrişi aynen 
Kavut cuıuuışnTi 

MADDE 2t - Adalet Ko* 
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

I B .K. I 

ne ve 4753 sayılı kanuna göre 
tetkik ve fasleder. Gezici mah
kemenin verdiği hükmün yüksek 
yetkili mahkemece bozularak ia-
desi zamanında gezici mahkeme 
o yargı dairesinden aynlmışsa 
bu dâvaya o yerin yetkili mah
kemesi 4753 sayılı kanunun 27 
nei maddfcsiöde yapılı mahkeme 
usulüne göre bakar. 

HADDE 19. — Toprak Ko
misyonları başkan, üye ve me
mürlariyle tâyinleri merkezden | 
yapılacak hizmetlilerine ve ge
zici mahkemeler yargıç ve me
murlarına Ankara dışında gö
rev ile geçirdikleri hergün için 

I- ikamet gündeK^t v«rilir. 

KAöBE 20. — Ta*m Bakan-
hğıtopraK-kotti^yöölitt* Ve ge
zici »affl^eloro*hfa^ kul
lanılmak üzere gerekli taşıtlar 
ve bu kadrolara dâhil bulunan
ların yaşama ve çalışmalarım 
kolaylaştıracak her türlü eşya 
verilebilir. ; .,, , j;; , 

MADD 21. — Bağlı (İ) sayı* 
il cetvelin gösterilen kadrolar 
3656 saydı kanuna bağlı (1) 
sayılt cetvelin Adalet ve Tarım 
Bakanbklan kısımlarına eklen* 
mistir. 

(S. tayla.! İM), 
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feffiÇlCl BİRİNCİ MADDE 
— Bağh (2) sarılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Adalet ve Tarım 
Bakanlıkları kısımlarına eklen
miştir. 

GEÇİCİ İKİNCİ MADDE _ 
Bağlı (3) sayılı cetvelde göste
rilen hizmetliler kadroları ile ta
şıt kadroları 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cet
velin Tarım Bakanlığı kısmına 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDE 
— 1945 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Ada
let, Maliye, ve Taran Bakanlık
ları kısımlarının bağlı (4) sayı
lı cetvelde gösterilen bölümleri
ne (629 800) lira ek ödenek ve
rilmiş ve ayni cetvelde (Toprak 
işleri Genel Müdürlüğü ve ge
zici mahkemeler genel giderleri) 
adı ile yeniden açılan (761/A) 
bölümüne (240 000) lira olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MAD
DE — Bağlı (5) sayılı cetvel
de yazılı formül 1945 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin Tanm Bakanlığı kısmı
na eklenmiştir. 

GEÇİCİ BEŞİNCİ MADDE 
—* Evvelce toprak dağıtma ko
misyonları için alınmış olup hâ
len Maliye Bakanlığı elinde bu
lunan optik âlet ve malzeme ile 

T İ K 

GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE 
— Hükümetin geçici 1 hci mad
desi aynen kâbül edilmiştir. 

GEÇICI İKINCI MADDE 
— Hükümetin geçici 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MİADDE — 
1945 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Adalet, 
Maliye ve Tarım Bakanlıkları 
kısımları um bağlı (4) sayılı 
cetvelde gösterilen bölümlerine 
(629 800) lira ek ödenek veril
miş, aynı cetvelde (Toprak iş
leri Genel Müdürlüğü ve Gezici 
mahkemeler genel giderleri) 
adı ile yeniden açılan (761/A) 
bölümüne (240 000) lira ve yi
ne aynı cetvelde (Tanm Bakan
lığı Toprak İşleri Genel Müdür
lüğü görev ve kuruluş kanunu
nun 19 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminat karşılığı) adı 
ile yeniden açılan (761/B) bölü
müne de (60 000) lira olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MAD
DE — Hükümetin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ BEŞİNCİ MADDE 
— Hükümetin geçici 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı i 157) 

GEÇÎCl BlRÎNCÎ MADDE 
— Tanm Komisyonurlün değiş
tirici aynen kabul edilmiştir; 

GEÇİCİ ÎKlNCİ MADDÜ — 
Tarım Komisyonunun değiştiri-
şi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDti 
— 1945 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Ada
let, Maliye ve Tanm Bakanlık
ları kısımlarının bağlı (4) 
sayılı cetvelde gösterilen bö
lümlerine (668 440) lira ek öde
nek verilmiş, aynı cetvelde (Top
rak işleri Genel Müdürlüğü ve 
gezici mahkemeler genel gider
leri) *adı ile yeniden açılan 
(761/A) bölümüne (240 000) li
ra ve yine aynı cetvelde (Tarım 
Bakanlığı Toprak işleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluş 
Kanununun 19 ncu maddesi, ge
reğince verilecek tazminat kar
şılığı) adı ile yeniden açılan 
(761/B) bölümüne de (60 000) 
lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MAD
DE — Tanm Komisyonunun 
değiştirişi aynen kabul edilmiş
ti?. 



GBÇÎCÎ BlRÎNCl MADDE 
— Adalet Komisyonunun değiş-
tirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ iKlNCİ MADDE 
— Adalet Komisyonunun değiş-
tirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADÖE 
— Adalet Komisyonunun değiş-
tirişi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MjAD-
DE — Adalet Komisyonunun 
değiştirici aynen kabul edilmiş
tir. 

GEçtci BEşiNct M A D D E 
•— Adalet Komisyonunun değiş
tirici aynen kabul edilmiştir. 

KEÇlCl BiBİNCİ MADDE 
— Bağlı (2) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1945 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (L) işaret
li cetvelin Adalet ve Tarım Ba
kanlıkları kısımlarına eklenmiş-
miştir. 

GEÇİCİ İKİNCİ MADDE— 
Bağlı (3) sayılı cetvelde göste
rilen hizmetliler kadrotariyle ta
şıt kadroları 1945 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmı
na eklenmiştir. 

GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDE 
— 1945 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelin Adalet, 
Maliye ve Tarım Bakanlıkları 
kısımlarının bağlı (4) sayılı 
cetvelde gösterilen bölümlerine 
(576 826) lira ek ödenek veril
miş ve aynı cetvelde (Toprak 
işleri Genel Müdürlüğü ve gezi
ci mahkemeler genel giderleri) 
adı ile yeniden açılan 761/A bö
lümüne (240 000) lira olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MAD
DE — Bağlı (5) sayılı cetvel- I 
de yazılı f oormül 1945 yılı Büt* [ 
çe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmı
na eklenmiştir. 

GEÇİCİ BEŞİNCİ MADDE 
— Evvelce Toprak dağıtma Ko
misyonları için alınmış olup ha* 
len Maliye Bakanlığı elinde bu
lunan optik âlet ve malzeme | 

(& Sayısı: 15?), 



İm işlerle ilgili diğer vasıtalar 
adı geçen Bakanlıkça Tarım Ba
kanlığına bedelsiz devredilir. 

MA DE 22. — Bu kanun ya
yınlandığı tarihten başlıyarftk 
yürürlüğe gireri 

MADE 23. —ı Öti kanunun 
hükümlerini Adalet, içişleri, 
Maliye ve Tanm Bakanları yü
rütür. 

Başb.. 
Ş, Saraçoğlu 
M. S. B. 

Ai Ri Artunkdl 
Dışfy. B> V, 

#> E, Sumet 
M. E. B. 

Yücel 

Ad. B, 
R. Türel 
İÇİŞ; B. 

Hilmi Ürün 
Ma. B. 

N* E, Sümer 
Ba. B. 

Sim Day 
Eko. B. Sa. ve . So. Y. B. 

Fuad Sirmen 
G. ve T. B. Ta. B. 

Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ula. B. Ti. B. 

A. F. Cebesoy R. Karademz 
Çalı. B. 

Dr. S. Irmak 

$ * * . 

M4Î)DÜ 23. •— Hükümetin 
22 nci mdddöri aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE % — Hükümetin 
23 ncü maddesi aynen kabul 
edilinîştiti 

ii* 

MADDE 23. — 'Tarım Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tarım Ko
misyonunun değiştirişi aynen 
kabul etulmi^tir. 

tlİto*<lM) 
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MADDE 23. — Adalet Ko
misyonunun değistirişi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Adalet Ko
misyonunun değiştiri&i aynen 
kabul edilmiştir. 

- M * . ~ 

ile bu işlerle ilgili başka araçlar 
a&geçen Bakanl&ça Taröa Ba
kanlığına bedelsin devredilir. 

MADİĞEf2fc. — Bu kanun ya
yım tarîkinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(£-8wtfi3ttfy 



D. 

5 
6 
7 
9 

10 

11 

Kadro adı 

Hükümetin teklif ine bağh ceiveüer 

CETVEL [1] 

Sayı Aylık I D. , Kadro adı 

Adalet Bakanlığı 

Gezici mahkemeler 

Gezici mahkeme yargıcı 25 
> » > 25 
> » » 50 

Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 25 40 
Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 25 35 
Gezici mahkeme başkâtibi ve-

80 
70 
60 

12 
13 

3 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
6 
7 
4 
5 

ya kâtibi 
Gezici mahkeme mübaşiri 

> » » 

Tarım Bakanlığı 
' i"*w * 

50 
50 
50 

'Z^-r 

Toprak î§leri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Genel Müdür 
> > 

Başmüşavir 
Mütehassıs müşavir 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 

» » > 
Şef 
» 

Memur 
» 

Kontrolör 
» 

Yüksek mühendis (İhtisas yeri) 
> » » 

1 
1 
1 
3 
4 
2 
4 
6 
6 

20 
15 
5 
5 
1 
1 

30 
25 
20 

'*.£» 

100 
80 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
85 
30 
25 
70 
60 
90 
80 

Sayı Aylık 

6 Mühendis 2 70 
8 Ressam 1 50 
8 Harita memuru 1 50 
9 Desinatör 2 40 

B - İLLER 

6 Toprak komisyonu başkanı 
7 » » » 
7 » » üyesi 
8 » > » 
9 > » > 
8 ölçme ve harita teknik me

muru 
9 » > » 

10 » » » 
11 > » » 
8 Ziraat teknisyeni-
9 » > 

10 » > 
11 Memur 
12 > 
9 Toprak bürosu şefi 

10 > » » 
11 > » memuru 
12 » » » 

Hukuk müşavirliği 

3 Hukuk müşaviri (Toprak işleri 
için) 1 100 

5 Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 2 80 

5 îdarî dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 3 80 

7 Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 2 60 

8 » » » 2 50 

50 
50 
60 
60 
80 

50 
50 
50 
50 
30 
30 
40 

100 
100 
30 
33 
60 
66 

70 
60 
60 
50 
40 

50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
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D. 

5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

8 
9 

10 
11 
12 
6 
7 

Ka<İro adı 

Adalet Bakanlığı 

Gezici mahkemeler 

Gezici mahkeme yargıcı 
» > > 
» » » 

Gezici mahkeme başkâtibi veya 
kâtibi 

» » * 
» » » 

Gezici mahkeme mübaşiri 
» » > • 

Taran Bakanlığı 

Sayı 

20 
20 
45 

20 
20 
45 
45 
40 

Toprak tşUri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Şube müdür muavini 
Şef 

»' 
Memur 

» 
Kontrolör 

> 

2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 

— 33 — 
CETVEL [2] 

Aylık 

80 
70 
60 

40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 | 

1 D. Kadro adı 

B - İLLER 

6 Toprak komisyonu başkanı 
7 » » > 
7 > » üyesi 
8 » » * 
9 » » » 
8 ölçme ve harita teknik memuru 

| 9 » » » 
10 » » » 
8 Ziraat teknisyeni 
9 » » 

10 » » 
11 Memur 
12 > 
9 Toprak bürosu şefi 

10 > » > 
11 » » memuru 
12 » > » 

Hukuk müşavirliği 

5 Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 

5 îdari dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 

7 Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 

8 » » » 

Sayı 

40 
40 
50 
50 
60 
40 
30 
30 
25 
25 
30 
80 
80 
20 
33 
50 
46 

1 

1 

1 
1 

Aylık 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
80 
25 
40 
35 
30 
25 

80 

80 

60 
50 

M 
Görevin çeşidi Sayı 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 
Daktilo 6 

> * 8 
Odacı 6 

> 6 

Aylık 

100 
85 
50 
40 

Şoför 
I» 

Arabacı, 
Jaloncu 

Görevin çeşidi 

B - İLLER 

şoför yardımcısı 

Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu . 

» 
Odacı 

» » 

Sayı 

5 
5 

20 
60 
40 
10 
10 
10 

Aylık 

120 
100 
60 
60 
40 
85 
75 
85 
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— 34 — 
Taşıt kadroları 

Aded 

10 
10 

B. 

176 

No 

M. 

1 

Nev'i Markası 

. Kamyonet 
Çift atlı binek 
arabası 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Motor Tahsis edilen 
numarası mahiyeti 

CETVEL [4] 

ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

işin 
Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

Yeniden satmalmacaktır. 

Yeniden satmalmacaktır. 

Miktarı 

39 220 

179 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Ayni yardım 

Toplam 

t — 

2 500 
1 000 
1 000 
1 000 
4 050 

48 770 

Maliye Bakanlığı 

407 3827 sayılı kanun gereğince satınalınacak taşrtlar karşılığı ve giderleri 
7 Tarım Bakanlığı 150 000 

Tarım Bakanlığı 

711 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

712 Ücretler _ 
1 Hizmetliler ücreti 

714 Geçici tazminat 

715 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı • 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

266 721 

84 272 

8 047 

15 000 
5000 
3 000 
3 000 
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B. M. 
— 85 — 

ödeneğin çeşidi 

5 Aynı yardım 

r -
'A 

Miktarı 

45 990 

Bölüm toplamı 431030 

761/A Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 240 000 

CETVEL TOPLAMI 869 800 
* • • • . ' , 

CETVEL [5] 

Bölüm : 761/A - Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 

Her çeşit büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri, 
kira karşılığı, her çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, ölçme ve harita teknik me
muru yetiştirme kursu her çeşit giderleri ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun gerektireceği 
başka her çeşit giderler. 

Tarvm Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

D. 

5 
6 
7 
9 

10 

11 

12 
18 

3 
5 

Kadro adı 

Adalet Bakanlığı 

Gezici mahkemeler 
Gezici mahkeme yargıcı 

» » » 
> > » 

Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 
Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 
Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 
Gezici mahkeme mübaşiri 

» > » 
• 
Tarım Bakanlığı 

Sayı 

25 
25 
50 

25 

25 

50 
50 
50 

Toprak tjleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Genel Müdür 
» » 

1 
1 

Aylık 

80 
70 
60 

40 

35 

30 
25 
20 * 

100 
80 1 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
6 
7 
4 
5 
6 
8 
8 
9 

6 
7 

Kadro adı 

Başmüşayir 
Mütehassıs müşavir 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 

» > » 
Şef 
» 

Memur 
» 

Kontrolör 
> 

Yüksek mühendis (İhtisas yeri) 
» t » 

Mühendis 
Ressam 
Harita memuru 
Desinatör 

B - ÎLLĞR 

Toprak komisyonu başkanı 
» » » 

Sayı 

1 
3 
4 
2 
4 
6 
6 

20 
15 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

50 
50 

Aylık 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 
90 
80 
70 
50 
50 
40 

70 
60 
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D. Kadro adı 

7 » » üyesi 
S » » > 
9 » » » 
8 ölçme ve harita teknik me

muru 
9 » » » 

10 » > > 
11 > » » 
8 Ziraat teknisyeni 
9 » » 

10 » > 
11 Memur 
12 » 

Sayı Aylık I D. 

9 Toprak bürosu şefi 

60 
60 
80 

50 
50 
50 
50 
30 
30 
40 
100 
100 
30 

60 
50 
40 

50 
40 
35 
30 
50 
40 
35 
30 
25 
40 

10 
11 
12 

Kadro adı 

» » 
» memuru 

Hukuk müşavirliği 
3 Hukuk müşaviri (Toprak işleri 

için) 
5 Müşavir avukat (Toprak işleri 

için) 
5 İdarî dâvalar avukatı (Toprak 

işleri için) 
7 Hukuk müşavirliği raportörü 

(Toprak işleri için) 
8 > > » 

Sayı Aylık 

33 
60 
66 

35 
30 
25 

1 
2 

3 

2 
2 

100 
80 

80 

60 
50 

CETVEL [2] 

Adalet Bakanlığı 

Gezici mahkemeler 

5 Gezici mahkeme yargıcı 20 
6 » » » 20 
7 > > » 45 
9 Gezici mahkeme başkâtibi veya 

kâtibi 20 
10 > » » 2 0 
11 » » » 45 
12 Gezici mahkeme mübaşiri 45 
13 » » » 40 

Tarım Bakanlığı 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

8 
9 

10 
11 
12 
6 
7 

Şube müdür muavini 
Şef 
» 

Memur 
» 

Kontrolör 

80 
70 
60 

40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
85 
30 
25 
70 
60 

B - İLLER 
6 Toprak komisyonu başkanı 
7 » > » 
7 » » üyesi 
8 » » » 
9 > » > 
8 ölçme ve harita teknik memuru 
9 » » » 

10 » » » 
8 Ziraat teknisyeni 
9 » » 

10 » » 
11 Memur 
12 » 
9 Toprak bürosu şefi 

10 » » > 
11 » » memuru 
12 » » > 

Hukuk müşavirliği 
5 Müşavir avukat (Toprak işleri 

için) 
5 îdari dâvalar avukatı (Toprak 

işleri için) 
7 Hukuk müşavirliği raportörü 

(Toprak işleri için) 

40 
40 
50 
50 
60 
40 
30 
30 
25 
25 
30 
80 
80 
20 
33 
50 
46 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 

1 

1 

1 
1 

80 

80 

60 
50 
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Görevin çeşidi Sayı Âylfk 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Daktilo 
» 

Odacı 
> 

6 100 
8 85 
6 M 
6 40 

Şoför 
> 

Arabacı, 
Jaloncn 

Görevin çeşidi 

B - ÎLLER 

şoför yardımcısı 

Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

> 
Odacı 

Taştt kadrolar* 

!• » 

< 

Sayı 

5 
5 

20 
60 
40 
10 
10 
10 

Aylık 

120 
1P0 
60 
60 
40 
85 
75 
35 

Mubayaa 
Motor Tahsis edilen işin bedeli Mubayaa 

Aded No. Nev'i Markası numarası mahiyeti Miadı Lira tarihi 

10 
10 

Kamyonet 
Çift atlı binek 
arabası 

Yeniden satmalmacaktır. 

X§SHİfR satmalmacaktır. 

B. M. 

OBTVEL [4] 

ûdfiOJ&iiLJSâsidi Miktarı 

•dfÜ0t **a*y1*f ' 

176 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

179 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk «ftmmT 
2 Takacak «ymtm 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Ayni yardım 

39 2^0 

2 500 
1 000 
1 000 
1000 
4050 

Toplam 48 770 

Maliye Bakanlığı 
407 3827 sayılı kanun gereğince satınalınacak taşıtlar karşılığı ve giderleri 

7 Tarım Bakanlığı 150 000 

(.Ş. Sayısı: 167) 



B. M. 

711 
1 

712 
1 

714 

715 
1 
2 
3 
4 
5 

4 ' • • ' ' ' • ' 

761/A 

761/B 

— 88 — 
ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
Çocuk samını 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Ayni yardım 

Bölüm toplamı 

Toprak işleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 

Tarım Bakanlığı Toprak işleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu
nun 19 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat karşılığı 

Miktarı 

266 721 

84 272 

8 047 

15 000 
5 000 
3 000 
3 000 

45 990 

4311030 

240 000 

60 000 

CETVEL TOPLAMI 929 800 

OETVEL £6] 

Bölüm : 761/A - Toprak işleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 
Her çeşit büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri, 

kira karşılığı, her çeşit taşrt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, ölçme ve harita teknik me
muru yetiştirme kursu her çeşit giderleri ve Tarım Bakanlığı Toprak işleri Genel Müdürlüğü gö
rev ve Kuruluş Kanununun gerektirdiği başka her çeşit giderler. 

( S. Sayısı : İ57 ) 



D. 

5 
6 
7 
9 

10 

11 

12 
18 

— 39^-
Adalet Komisyonunun değişfirişine bajfh cetveller 

OBTVSL [1] 

Kadro adı Sayı Aylık I D. Kadro adı 

Adalet Bakanlığı 

Beşinci hukuk dairesi 
Yargıtay başkanı 1 
Yargıtay üyesi 5 

Gezici mahkemeler 
Gezici mahkeme yargıcı 25 

> » » 25 
» » » 50 

Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 25 
Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 25 
Gezici mahkeme başkâtibi ve
ya kâtibi 50 
Gezici mahkeme mübaşiri 50 

» » » 50 

Tarım Bakanlığı 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

125 
100 

80 
70 
60 

40 

35 

30 
25 
20 

Sayı Aylık 

3 Genel Müdür 
5 » » 
4 Başmüşavir 
5 Mütehassıs müşavir 
6 Şube müdürü 
7 Şube müdür muavini 
8 > »' » 
9 Şef 

10 » 
11 Memur 
12 » 
6 Kontrolör 
7 > 
4 Yüksek mühendis (İhtisas yeri) 
5 » > » 

1 
1 
1 
8 
4 
2 
4 
6 
6 

20 
15 
5 
5 
1 
1 

100 
80 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 
90 
80 

6 Mühendis 2 70 
8 Eessam 1 50 
8 Harita memura 1 50 
9 Desinatör 2 40 

B - İLLER 

6 , Toprak komisyonu başkanı 50 
7 » » » 5 0 
7 » » üyesi 60 
8 . » > » 60 
9 » » » 80 
8 Zirâat teknisyeni 30 
9 » » 80 

10 » » 40 
8 ölçme ve harita teknik me

mura 50 
9 » » » 50 

10 » > » 50 
11 » > . » 50 
8 Taptı ve kadastro memuru 25 
9 » > » 25 

10 > > » - 25 
11 » > » 25 
11 Memur 100 
12 » 100 
9 Toprak bürosu şefi 30 

10 » » » 33 
11 » » memuru 60 
12 » » » 66 

Hukuk müşavirliği 

3 Hukuk müşaviri (Toprak işleri • 
iğin) l ' 

5 Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 2 

5 İdarî dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 3 

7 Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 2 

8 » » » 2 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

50 
40 
35 
30 
50 
40 
85 
80 
80 
25 
40 
35 
30 
25 

100 

80 

60 
50 
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D. 

5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

8 
9 

10 
11 
12 

6 
7 

6 

Kadro adı 

Adalet Bakanlığı 

Gezici mahkemeler 

Gezici mahkeme yargıcı 
• » » » 

» » » 
Gezici mahkeme başkâtibi veya 
kâtibi 

» » » 
» » » 

Gezici mahkeme mübaşiri 
» » » 

Tarım Bakanlığı 

Sayı 

20 
20 
45 

20 
20 
45 
45 
40 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Şube müdür muavini 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kontrolör 

» 

B - fLLtfJB 
Toprak komisyonu başkanı 

2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 

40 

— 40^-
OJSfVEL [2] 

Aylık* 

80 
70 
60 

40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 

70 

D. 

İ 
7 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
9 

10 
11 
12 

5 

5 

7 

8 

Kadro adı 

» » » 
» » üyesi 
» » » 
» » » 

Ziraat teknisyeni 
» » 
» » 

ölçme ve harita teknik memuru 
» » » 
» » » 

Tapu ve kadastro memuru 
» » » 
» > » 
» > » 

Memur 

Toprak bürosu şefi 
» » » 
» » memuru 
» » » 

Hukuk müşavirliği 

Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 
tdari dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 
Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 

» > » 

Sayı 

40 
50 
50 
60 
25 
2* 
30 
40 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
80 
80 
20 
33 
50 
46 

1 

1 

1 
1 

Aylık 

60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
30 
25 
40 
35 
30 
25 

80 

80 

60 
50 

| M # * * — # : * * * * • • • - • ^ ' • » — -

Görevin çeşidi Sayı 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Daktilo 6 
» 8 

Odacı 6 
» 6 

CETVEL [8] 

Aylık 

100 
85 
50 
40 

Şoför 
> 

Arabacı, 
Jaldhcu 

Görevin çeşidi 

B - İLLER 

şoför yardımcısı 

Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

> 
Odacı 

» > 

Sayı 

5 
5 

20 
60 
40 
10 
10 
10 

Aylık 

120 
100 
60 
60 
40 
85 
75 
35 
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No. Nev'i 

- 4 1 — 
Taş\t kadrolan 

Motor Tahsis edilen işin 
Markası numarası mahiyeti Miadı 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 
Lira tarihi 

Kamyonet 
Çift atlı binek 
arabası 

Yeniden satınalmacaktır. 

Yeniden satınalmacaktır. 

M. 

CETVEL [4] 

ödeneğin çeşidi Miktarı 

Adalet Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince*verilecek zamlar ve yardımlar: 
1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 

42 540 

360 

2 500 
1 000 
1 000 
1 000 
4 140 

Toplam 52 540 

Maliye Bakanlığı 

3827 sayılı kanun gereğince satmalına cak taşıtlar karşılığı ve giderleri. 
7 Taran Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 

Geçici tazminat 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardmılar 
1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 

150 0Ö0 

297 990 

84 270 

8 050 

15 000 
5 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi Miktarı 

3 Doğum yardımı 3 OOO 
,4 ölüm yardımı 3 000 

5 Aynı yardım 49 590 

Toplam 465 900 

761/2 Toprak işleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 240 000 

761/B Tarım Bakanlığı Toprak işleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş kanununun 
19 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat karşılığı 60 000 

CETVEL TOPLAMI 968 440 

CETVEL [5] 

Bölüm : 761/A - Toprark İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 

Her çeşit büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve gider
leri, kira karşılığı, her çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, ölçme ve harita teknik 
memura yetiştirme kur&u her çeşit giderleri-ve Tarım Bakanlığı Toprak işleri Genel'Müdürlüğü 
görev ve kuruluş kanununun gerektireceği başka her çeşit giderler. 
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~m-
Bütçe Komisyonunun-değişMrfyfce bağlı cetveller 

CETTEL £1}* 

Dn 

2 
3 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13-

' • 

3 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

m 
11 
12 

Kadro. adx S 
, i _ iş •' •' •' ıı • m » , . J J I , • . ' . • • . . ' " . * . — 

" ' Adalet »Bakanlığı 

a-ya Aylık 

Yargıtay Beşinci Hukuk dairesi 

Yargıtay daire başkam 
» üyesi 

Raportör 
• » 

Başkâtip 
» yardımcısı 
> » 

Memur 
Kâtip 

» 
Mübaşir 

1 ' Gezici mahkemeler -
• 

Gezici mahkeme yargıcı 
> > > 
> > » 
» >. başkâtibi »veya kâtibi 
» » /- » . - » , » . 
» > > » » 
» » + mübaşiri 
> * > 

Tarım Bakanlığı 

1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 

25 
25 
50 

.25;: 
25 
50 
50 
50. 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 

A - MERKEZ 

Gene.1 Müdür 
> » yardımcısı 

Başmüşavir 
Uzman müşavir 
Şube müdürü 

» » yardımeifii 
> » > 

Şe£ 
» • 

Memur 
• » 

— 

1 
1 
1 
3 
4 
2 
4 
6 
6 

20 
15 

125 
ıoo 
80 
70 
5 0 -••« 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

80 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

100 
80 
90 
80 

• 70 
60 
50 
40 
35 
30 
25! 

D. 

6 
7 
4 
5 
6 
8 
8 
9 

6 
T 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 
9 

. 10* 
ıv 
8 
9 

10 
11 
11» 
9 

10 
11 
12 

3 

5 

5 

7 

8 

Kadra ad? , S 

Denetçi 
> 

Yüksfek mühendise (Uzmanlık* yeri) 
»-:< > » » 

Mühtindis 
Ressam 
Harita memuru 
Desiaatör 

BvtmERn 

Toprak Komisyonu Başkanı 
» > » 

Toprak komisyonu üyesi 
» , > s» . 
» > » 

Tarnn Teknisyeni, 
t» > 
» » 

ölçme ve harita teknik memuru 
* » » > 
» » > » 
> > > > 

Tapu ve kadastro teknik memuru : 
» » > » 
» » » » 
» » » > 

Memur 
Toprak bürosu şefi 

» » » 
Toprak bürosu memuru 

» » > 

Hukuk müşnmrliği, 

Hukuk müşaviri (Toprak işleri 
için) 
Müşavir avukat (Toprak, işleri 
için) 
İdari dâvalardavukatı (Topjak iş
lerimin) 
Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 
Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 

ayı . 

5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

50 
50 
60 
60 
80 
30 
30 
40 i 
50. 
50* 
50, 
50 
25 
25 
25 
25 

l<X)u 
30 
33 
60 
66 

1 

2 

3 

2 

2 

iylık 

70 
60 
90? 
80» 
70-
50> 
50 
40H 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40] 
351 
30^ 
50 
40 
35 
30 
30 
40 
35 
30 
25 

• 
100 

80 

80 

60 

50 
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CETVEL [2] 

Sayı Aylık | D. 

Adalet Bakanlığı 

Gezici Mahkemeler 

5 Gezici mahkeme yargıcı 
6 » » » 
7 » > » 
9 Gezici mahkeme başkâtibi veya 

kâtibi 
10 » » > > 
11 » » » » 
12 Gezici mahkeme mübaşiri 
13 » » » 

20 
20 
45 

20 
20 
45 
45 
40 

Tarım Bakanlığı 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 

A- MERKEZ 

8 Şube Müdür yardımcısı 
9 Şef 

10 
11 Memur 
12 

6 
7 

Denetçi 

80 
70 
60 

40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 

B - ÎLLEB 
6 Toprak komisyonu başkanı 40 70 

7. 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 

9 
10 

8 
9 

10 
11 
11 

9 
10 
11 
12 

Kadro adı Sayı Aylrk 

Toprak komisyonu başkanı 
Toprak komisyonu üyesi 

Tarım teknisyeni 
» > 

ölçme ve harita teknik memu
ru 
ölçme ve harita teknik memuru 

» » » » 
Tapu ve Kadastro teknik memuru 

ı» » » 
Memur 
Toprak Bürosu şefi 

» » !» 
Toprak Bürosu memuru 

40 
50 
50 
60 
25 
25 
30 

40 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
80 
20 
33 
50 
46 

Hukuk Müşavirliği 

Müşavir avukat (Toprak İşleri için) 
îdari dâvalar avukatı (Toprak 
îşleri için) 
Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 

60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
30 
40 
35 
30 
25 

1 

1 

1 
1 

80 

80 

60 
50 

Görevin çeşidi Sayı 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 

A- MERKEZ 

Daktilo 
!» 

Odacı 
» 

6 
8 
6 
6 

CETVEL [3] 

Aylık 

100 
85 
50 
40 

Şoför 
» 

Arabacı, 
Jaloncu 

Görevin çeşidi 

B - İLLER 

şoför yardımcısı 

Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

!» 
Odacı 

» » 

Sayı 

5 
5 

20 
60 
40 
10 
10 
10 

Aylık 

120 
100 
60 
60 
40-
85 
75 
35 
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Taşıt kadroları 

Mubayaa 
Motor Tahsis edilen işin bedeli Mubayaa 

Aded No. Nev'i Markası numarası mahiyeti Miadı Lira tarihi 

10 
10 

Kamyonet 
Çift atlı binek 
arabası 

Yeniden satmalınacaktır. 

Yeniden satmalınacaktır. 

B. M. 

176 

178 

179 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Geçici tazminat 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Ayni yardım 

CETVEL [4] 

ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

^ Maliye Bakanlığı 

407 382? sayılı kamın gereğince satın almaoak taşıtlar karşılığı ve giderleri 
7 Tarım Bakanlığı 

Lira 

35 450 

zamlar ve yardımlar 

* 

Bölüm toplamı 

300 

2 500 
1 000 
1 000 
1 000 
3 450 

8 950 
• * ' * ı i ' •* % 

160 00Ö 

711 Âykklaf 
1 Memurlar ayhjt 

t iâ Ücretle* 
İ fiizmetliler Ücreti 

t U Öeçici tazminat 

Taran fcakanîiğt 

m m 

70 225 

Ö 7ÜÖ 
felffitfi' -V*Vffiİt 

(â. âüj'İSi;İ6ÎJ 



W J 

&. M. ödeneğin çeşidi Lira 

715 41-78, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Ayni yardım 

—• .... t 

- Bölüm toplamı 

TOPLAM 

761/A Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 

15 000 
5 000 
3 000 
3 000 
39 825 

65 825 

576 826 

240 000 

CBTVfiL[5] 

kolum : %İ/k - toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 

Her çeşit büro giderleri, hasılı kâğıt ve defterler telef oil ve başka haberleşme ücret ve giderleri, 
kira karşılığı, her Çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, biçme ve harita teknik me
muru yetiştirme kursu her çeşit giderleri Ve harita Bakanlığı Toprak İşleri Genel Miidûrllüğü görev 
Ve kuruluş kanununun gerektireceği başka her çeşit giderler. 

\>m<i 
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