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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel

Madde 1

hükümler

Bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar şunlardır:

a) Arazisi olmıyan veya yetmıyen çiftçileri veya çiftçilik yapmak
istiyenlerı, aileleri İle birlikte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerim
değerlendirecek ölçüde araziye salhıp kılmak;
b) Kendilerine arazı verilenlerle yeter arazisi bulunup istihsal vası
taları eksik olan çiftçilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma ve çe
virme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş vermek;
c) Yurt topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağlamak
Madde 2 Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyle ne
bat, hayvan veya hayvan mahsulleri istihsalinde bulunmıya veya bu
mahsullerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine «çiftçi
lik» ve bu İşleri devamlı olarak yapanlara «çiftçi» denir
Madde 3 Çiftçiler tarım kuruluşunun bulunduğu yerlerde tüzükte
gösterilecek usul ve şekle gore tutulacak kütüklere kendilerim yazdır
mak ve çiftçilikten vazgeçtiklerinde kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.
Bu gereği yerine getırmıyenler bu kanunla çiftçilere tanınan hak
lardan faydalanamazlar.
Madde 4
Bu kanunda yazılı araziden maksat, ormandan başka
elan kültür arazisidir. Kultur arazisi, çiftçilikte kullanılabilen arazidir
Kültür arazisi Tarla, bağ, bahçe, ağaçlık, çayır ve mera çeşitlerine
ayrılır.
Tarla arazisi: Tabiatı ve kuvveti yönünden üzerinde hububat, bakli
yeler, yem ve sanayi nebatları yetiştırılebılen arazıdır.
Bağ arazisi: Üzerine uzum çubuğu dikilip çubuk veya üzüm yetıştirilebilen arazidir.
Bahçe arazisi Üzerinde bir veya turlu çeşitten meyva, sebze, çiçek,
fidan ve benzeri faydalı nebatlar yetiştırılebılen arazidir
Ağaçlık arazi Tarla, bağ, bahçe, çayır halinde kullanılmağa iktısaden elverişli olmıyan ve üzerinde ağaç bulunan veya yetiştırılebılen
arazidir.
Kavaklık ve okaliptusluk arazi Kavak ve okaliptüs yetiştirilebilen
arazidir.
Çayır arazisi: Tarla, bağ ve bahçe halinde kullanılması iktisadi ol
mıyan ve üzerinde biçilebilecek ot yetişen veya yetiştirilebilen arazidir.
-

-

-

-

Mera arazisi: Tarla, bağ, bahçe halinde kuîlanılmıyan ve üzerinde
hayvan otlatılabılen arazıdır.
Madde 5 — Bu kanunun uygulanmasında yuz ölçüsü olarak dönüm
kullanılır.
Donum bin metre karelik yerdir.
Madde 6 — Arazı mülkleri yuz ölçüsü bakımmdan, küçük, orta ve
büyük arazi olmak üzere uç boya ayrılır.
Kuçuk arazı mülkü, 500 donume kadar olan arazıdır.
Orta arazı mülkü, 501 den 5000 dönüme kadar olan arazidir.
Buyuk araza mulku, 5000 donumu geçen arazidir.
Arazı mülklerinin boylara ayrılışında nerede olursa olsun bir kişiye
ait butun arazının tutarı hesaplanır Şuyulu olarak tasarruf edilen arazi
mülklerinde her kişiye ait hisse ayrı ayrı hesap edilir
Madde 7
Bu kanunda arazı işlenmesinden maksat türlü kültür
arazisinin boş bırakılmayıp tabu ve mahallî şartlara göre ekim, dikim
ve bakımla iktisadı bir şekilde değerlendirilmesidir
Makbul bır-ozur olmaksızın ustuste uç yıl surum, ekim, dikim ve
bakım gormıyen arazı işlenmiyor sayılır.
Arazının işlenip işlenmediğim Tarım Bakanlığı belli eder Bu ka
rara karşı arazı sahibinin itiraz ve başvurma hakkı saklıdır.
IKÎNCÎ BÖLÜM
Dağıtılacak

arazı

Madde 8 Bu kanun hükümlerine göre dağıtılacak arazi şunlardır:
a) Devletin hukum ve tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bu
lunup kamu işlerinde kuîlanılmıyan arazı,
b) Bir veya birkaç köy, kasaba veya şehırın ortamalı olan arazinin
ihtiyaçtan fazla olduğu Tarım Bakanlığınca belirtilen parçası;
c) Sahibi bulunamıyan arazı;
d) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılacak arazi;
e) Göllerin kuruması ve nehirlerin doldurmasıyle elde edilecek arazi;
f) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazi.
Madde 9 _ Yapılacak yayım ve incelemeler sonunda sahibi buluna
madığından dolayı Hazine adına tescil olunan 8 inci maddenin (c)
bendinde yazılı arazinin 10 yıl içinde hükümle sahibi belli olduğu takdir
de elkoma tarihindeki bedeli kamulaştırmadaki esaslara göre ibelli edile
rek Devletçe ödenir.
Madde 10 8 İnci madde gereğine» dağıtılacak araziden aynı
maddenin (a) bendinde yazılı olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesiyle,
(b) bendinde yazılı arazi Tarım Bakanlığınca ayrılmaslyle, (c) ve <f)
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bentlerindeki arazı Hazine adına tapuya tescil edilmesiyle, (d) ve (e)
bentlermdekı arazı meydana gelmesiyle Tarım Bakanlığı emrine geçer
Madde 11 — Bu kanunun" 62 nci maddesi uyarmca kamulaştırma ve
dağıtma işlerine başlanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer belli edil
mek suretiyle bu ış o yerin bağlı olduğu ıl gazetesi ve mahallindeki di
ğer münasip vasıtalarla ilân olunur Yerlerinde bu ilânın yapılmış oldu
ğu Resmî Gazete'de bir defa ve ayrıca Ankara, istanbul ve İzmir'de çı
kan ikişer gazetede en az birer gun ara ile uç defa yayımlanır Bu gaze
telerde yapılacak ilk ilân Resmî Gazete ile yapılacak ilândan sonraya bı
rakılamaz. Resmî Gazete ile yayımlanma tarihinden başlıyarak uç ay için
de özel idareler, belediyeler, her çeşit vakıflar, köyler ve o yerde oturan
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri tasarruflarındakı araziden sınır
ları belli olmıyanlarm köşelerine taş dikmek, hendek açmak veya o yer
de tedartkı mumkun vasıtalardan faydalanmak suretiyle sınırlarını be
lirtmek ve arazilerine ve üzerindeki yapı ve tesislere ait örneği tüzüğün
de gösterilen beyan kâğıtlarını doldurup tasarruf belgeleri veya muhtarlarca onanmış benzerleriyle birlikte Tarım Bakanlığınca yetkilendirile
cek yerlere vermekle ödevlidirler.
Şuyulu olarak tasarruf olunan arazide bu odev her hisse sahibine
düşer Küçüklere ve kısıtlılara ait arazının belli edilmesi ve Beyan kâğıt
larının verilmesi işiyle kanuni temsilcileri ödevlidirler
Tasarruf belgeleri olmıyanlar, tasarruflarının dayandığı sebeplen
beyan kâğıtlarına yazarlar
Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar gösterilmekle beraber
arazının gerçek yuz olcusu buna uymuyorsa bilinen miktar, bilinmiyorsa
gerçeğe en yakın tahmin olunan miktar yazılır
Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen gerçeğe uygunluğu muh
tarlar tarafından onanır
Bölge dışında oturan arazı sahipleri beyan kâğıtlarıyle eklerim otur
dukları yerm en buyuk mülkiye ustune verirler Mülkiye üstleri verildiği
tanhi belli ederek bunları vakit geçirmeksizin kanunun uygulanmasına
başlanmış olan yerdeki yetkili yere verilmek üzere o ılın valisine gön
derirler
Madde 12 _ 11 inci maddede yazılı ödevleri yerine getirmiyen arazı
sahiplen, kanuni temsilciler ve vakıf mütevellileri 50 liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezasına çarptırılırlar. Yazı ile istendiği halde bu
ödevlen yerme getirmemekte direnenler hakkında bu ceza iki kat olarak
hükmolunur
Madde 13 Beyan kâğıtlarının gerçeğe uygunluğunu yetkili yerler
tasarruf belge ve dayanakları üzerinde ve yerinde incelerler Böylece
özel kişilere ve Devlete ait arazı belli edilir 25 ve 26 nci maddelenn
hükümleri saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arazı

kamulaştırılması

Madde 14
Arazisi olmıyan veya yetmıyen çiftçilere (tarım ışçılen dâhil) dağıtılmak üzere aşağıda yazılı arazı, üzerindeki zirai işletme
ile ılgüı yapı ve tesisleriyle birlikte Tarım Bakanlığınca kamulaştırılır
a) Mülhak ve mazbut vakıfların tüzel kişilikleri namına Vakıflar
Genel Mudurluğu veya mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte bulunan
butun vakıf arazisinin tamamı,
b) Özel idare ve belediyelere ait olup ta kamu hizmetlerinde kullanılmıyan arazi,
c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden beş bin
dönümü geçen parçalan,
(Kamu faydasına yarayan derneklerle, iktisadı Devlet kuruluşları
ve müesseseleri ve seımıayesihin yarısından fazlası Devlete alt ortaklıklar
arazisinin beş bm dönümden yukan kısmı, işlenmek şartiyle ve Bakanlar
Kurulu kararı ile kamulaştırma dışında bırakılabilir.)
id) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ışlenmıyen arazı;
e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırmağa bağlı araziden bö
lünmek suretiyle 1944 yılı Ekim ayından sonra iktisap edilen ve yine sa
hiplen tarafından doğrudan doğruya ışletılmıyen arazının tamamı
56 nci madde hükümleri bu arazi hakkında da uygulanır. Miras yo
luyla intikal eden arazı bu fıkra hukmu dışında tutulur
Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden kahve, han, dükkân,
değirmen ve fabrika gibi zirai işletme ile ilgili olmıyanlar ile bağ ve bah
çeler kamulaştırma dışında bırakılır
Madde 15
Bu kanunun yayımlandığı tarihten başlıyarak her böl
gede 8 mcı maddenin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yazılı arazi ile 14
uncu madde gereğince kamulaştjrılabılecek arazının toprak dağıtılacakla
ra yeter miktarda olup olmadığı Bakanlar Kurulu kararıyle belli edilerek
geniş ve dar topraklı bölgeler ilân olunur.
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Her il bir bölge sayılır. Özel bir durumda olan ilçeler ayn bir bölge
sayılabilir.
Il veya ilce topraklannın geniş veya dar olduğunun belli edilmesinde
34 uncu maddenin (a), (b), (c) bentlerinde yazılı o yerde oturan çiftçilerle
tarım işçileri aileleri esas tutulur
Her bölgedeki incelemeler tamamlandıkça yapılacak ilândan sonra
hemen o bölgede kamulaştırma ve dağıtma işlerine başlanabilir
Madde 16 — Geniş topraklı bölgelerde gerçek kişilerle özel hukuk
tüzel kişilerine ait arazı kamulaştırmalarında 14 uncu maddenin (c) bendi
hükümleri uygulanır
Dar topraklı bölgelerde orta arazının iki bm dönümden fazlası kamulaştırılabılır Şu kadar kı mahallî imkân ve şartlara gore gerekil tesıslen ve donatımı olan ve düzenli bir şekilde sahibi tarafından işletil
mekte bulunan orta arazı bu hukmun dışında tutulur
Tarım Bakanlığı düzenli saymadığı bir işletmede gördüğü noksan
ları sahibine bildirir ve tamamlanması ıçm iktisadı şartları ve sahibinin
durumunu gözonunde tutarak münasip bir sure tâym eder Makbul
ozurü olmaksızın bu süre ıçmde noksanlar tamamlanmaz ise sahibi dü
zenli işletme hükmünden faydalanamaz Tarım Bakanlığının bu husustaki
kararlarına karşı ılgılüerin başvurma hakları saklıdır
Madde 17 Topraksız veya az topraklı olan ortakçılar, kiracılar
veya tarım ışçılen tarafından işlenmekte bulunan arazı, o bölgede 39 uncu
madde gereğmce dağıtmıya esas tutulan miktarın kendi seçtiği yerde uç
katı sahibine bırakılmak şartıyle yukarda yazılı çiftçi ve işçilere dağıtıl
mak üzere kamulaştırılabilir. Sahibine bırakılacak olan arazi 50 dönüm
den aşağı olamaz. Bu madde hükmünün uygulanmasında 15 ve 16 nci
maddelerin hükümleri işlemez Geçici mevsim işçileri hakkında bu hü
küm uygulanmaz, işçinin geçici mevsim işçisi olup olmadığım Tarım Ba
kanlığı belli eder.
Madde 18 — Kamulaştırılacak büyük ve orta arazide, kaniulaştır.
ma dışında kalacak parçaları kultur çeşitlerini içme alacak şekilde ve müm
kün olduğu kadar semt bakımından toplu bir halde Tarım Bakanlığı seçer.
Kamulaştırma dışmda bırakılacak parçanın dahi kamulaştırılmasını sahibi
isterse Tarım Bakanlığı bunu da kamulaştırmakla ödevlidir. Arazi sahibi
bu hakkım, kamulaştırılacak arazinin belli edilerek kendisine bildirildiği
tarihten başlıyarak bir ay içinde kullanabilir.
Madde 19
Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırma gereğini
takdir etmek ve kamulaştırma kararını vermek Tarım Bakanlığına aittir.
Madde 20 — Tarım Bakanlığınca kamulaştırılmasına karar verilen
arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin sınırlarını, genişliğini ve niteliklerini
ve değerini gösteren kroki ve tutanaklar kamulaştırma kararma bağlı
olarak o ilin valisine gönderilir.
Kamulaştırma kararının bir örneği kamulaştmlan arazı ve üzerin
deki yapı ve tesislerin bulunduğu yerde gazete veya herkesin kolaylıkla
görebileceği yerlere asılmak yoluyla yayımlanır ve ilgililerin beyanna
melerdeki adreslenne bildirilir, ilânın yapıldığı tutanak kâğıdıyle belir
tilir. Bu ilân adresi belli olmıyan veya beyannamesinde yazılı adreslerde
bulunmıyan ilgililere bildlrik yerine geçer.
-

Madde 21
Kamulaştırılacak arazının
a) Beş bm dönümden fazla kısmında 1833 ve 2901 sayılı kanunlar
gereğince takdir edilip 1944 bütçe yılı arazı vergisine matrah olan de
ğer;
b) Beş bm dönümden aşağı olan arazide aynı değerin iki katı;
c) iki bm dönümün aşağısında yapılacak kamulaştırmalarda aynı
değerin üç katı;
Kamulaştırma karşılığına esas olur.
Kamulaştırılacak araziden gizli kaldığından veya diğer bir sebep
ten dolayı 1944 bütçe yılı başında kesinleşmiş değeri bulunmıyanlara
çevrelerindeki en yakın benzeri arazının sözü geçen yıl vergisine mat
rah olan değerlerine göre Arazi Vergisi Kanununun yetkilendirdiği ko
misyonlarca değerleri biçilir. Bu yolla bulunan değerler kesinleştikten
sonra kamulaştırma karşılığına esas tutulur.
Bu fıkra gereğince tâyin olunacak değere Hazine ve mülk sahibi
3692 sayılı kanun hükümlerine göre itiraz edebilirler
Hazinece taksitle satılmış olup ta kamulaştırma tarihinde taksit
bedelleri tamamen ödenmemiş olan arazının, ihale tarihinden kamulaştır
ma tarihine kadar geçen her yıl için ihale bedelinden yüzde beş ten
zil edildikten sonra kalan miktar, vergi kıymetmden fazla olduğu tak
dirde kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir 14 uncü maddenin (e)
bendi gereğmce kamulaştınlacak arazının bedeli bölünmezden evvelki
bütünün bağlı olduğu hükümlere göre hesaplanarak tapuda kayıtlı sahi
bine ödenir.
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Madde 22 Vergide bir butun olarak kayıtlı bulunan arazının ta
mamı kamulaştırılmış değilse değerm kamulaştırılan parçalarla sahibi
ne kalan parçaya ifrazı, tadilât komisyonları tarafından yapılır Tadilât
komisyonu kararına karşı arazi sahibi ile Hazine 1833 ve 3692 sayılı ka
nunlar dairesinde itiraz edebilirler
Madde 23
Karnulaştırılacak arazı üzerinde bulunan yapı ve tesis
lerin takdir edilecek değerleri kamulaştırma karşılığına esas olur
Bu takdir işlemi 1837 sayılı kanunun yetkilendirdiği komisyonlarca
yapılır Hazine ve mülk sahiplerinin 3692 sayılı kanun hükümleri gere
ğince itiraz hakları saklıdır
Madde 24 21, 22, 23 uncu maddelerde yazılı işlemlerle ödevli bu
tun yerler en geç bir ay içinde karar vermek zorundadırlar. Bu süre
içinde özürsüz olarak ödevini yapmıyan komisyonların başkan ve üyeleri
hakkında kanun gereğince kovuşturma yapılır Ödevli komisyonlar çalış
ma halinde değillerse yetkili makamlar tarafından hemen toplantıya çağ
rılarak ödevleri yaptırılır
Madde 25 — Kamulaştırmada bu kanun hükümlerinin uygulanması
ile ilgili itirazlar kamulaştırma kararının arazı sahiplerine gerekçesiyle
birlikte 20 ncı madde hükümleri dairesinde bildirildiği veya ilân edildiği
tarihten başlamak üzere bir ay içerisinde Tarım Bakanlığına yapılabilir.
Bakanlık itirazı haklı bulmazsa kamulaştırma işleminin, tamamlanması
na karar verir Bu kararın yerine getırümesı yargı yerlerince geri bıra
kılamaz.
Madde 26
25 mcı maddeye gore itiraz haklı gorulmlyerek kamu
laştırma işleminin tamamlanmasına karar verilmesi halinde, kamulaş
tırma ile ilgili işlemlere karşı genel hükümler dairesinde dâva açılabilir
Gerek mahkemede, gerek Danıştay'da dâva, itirazın reddi hakkın
daki kararın bildirimi tarihinden başlamak üzere en geç üç ay içinde açılır
Zamanaşımmı durduran veya kesen sebepler varsa gozonunde bulundu
rulur. Dâva vazıfesizlık veya yetkisizlik noktasından reddedildiği takdirde
davacı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesi hük
münden faydalanır.
Madde 27 — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olup görülmesi sulh
ve asliye hukuk mahkemelerine ait dâva ve işleri yerinde görmek üzere
asliye mahkemesi yetkisinde, gerektiği kadar gezici mahkemeler kuru
lur Bu mahkemelerde şifahi muhakeme usulü uygulanır
Danıştay'da görülecek dâvalar, cevaplar tamamlanır tamamlanmaz
yapılacak başka bir işlem kalmamışsa hemen ve diğer işlerden öne alı
narak karara bağlanır. Danıştay'ın gerekli göreceği yerinde yapılacak
incelemeleri ve araştırmaları yetkili yerler kısa bir zamanda yapmakla
ödevlidirler. Bu dâvalarda cevap süresi uzatılamaz.
Madde 28
21, 22, 23 uncu maddelerde yazılı işlemlerle bu kanu
nun uygulanmasıyle ilgili her turlu itiraz ve dâvalar kamulaştırma, Ha
zine adına tescil ve dağıtmayı durduramıyaeağı gibi bunların durdurul
ması hakkında yargı yerlerince de karar verilemez. 25 inci madde hü
kümleri saklıdır
Madde 29
Haksız olarak kamulaştırıldığı anlaşılan arazı henüz
dağıtılmamışsa kamulaştırma işleminin bozulmasına ve arazinin sahibi
ne geri verilmesine, dağıtma işi tamamlannıışsa hakkının para ile öden
mesine karar verilir ve bu karar hiç bir harç ve gider istenilmeksizin he
men ilgililere bildirilir.
Davacı haklı çıkarsa hukum anlatıldığı veya yazılı olarak bildiril
diği tarihten sonra dâva mevzuu olan arazı dağıtılamaz
Danıştay'da verilen kararlar derhal yerine getirilir ve mahkeme
den verilen kararın kesinleşmesi beklenir
Madde 30
Haksız olarak kamulaştırıldığı tahakkuk eden arazı
hükümden önce dağıtılmış ise bir ay içinde, Tarım Bakanlığı, ikisi ma
hallî idare kurulu ve biri belediye komisyonu tarafından seçilecek üç
kişilik bir komisyonun danışma düşüncesini alarak arazinin elkonma ta
rihindeki değerini belirtir ve sahibine bildirir Sahibi bu değere razı olursa
ayrıca hukum almağa lüzum kalmaksızın alacağı derhal ödenir
Bu değere razı olmıyanlar yargıca başvurarak bedelin hüküm al
tına alınmasını ıstıyebılırler Bu dâvalar dahi şifahi muhakeme usuliyle
gorulur ve arazinin kamulaştırma zamanındaki değer pahası hukum al
tına alınır
Madde 31 _ Kamulaştırma yapılan yerlerde arazı ile ilgili dâva
lara Tarım Bakanlığı mudahıl sıfatıyle katılabilir Tarım Bakanlığının
bu dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil göstermeğe, isteklerde bu
lunmağa ve kanun yollarma başvurmağa hakkı vardır
Madde 32 Kamulaştırma karşılığı sahibine verilmek ve sahibi al
maktan kaçındığı veya bulunmadığı yahut kamulaştırılan gayrimenkul
nizalı olduğu takdirde Ziraat Bankasına yatırılmak şartiyle gayrimenkule el konur ve Tarım Bakanlığının isteği üzerine tapuca Hazine adına
tescili yapılır

Kamulaştırılan arazi, yapı ve tesisler tescil tarihinden başlıyarak iki
yıl ıçmde bu kanun gereğince dağıtılmadığı takdirde sahipleri almış ol
dukları bedelleri Hazineye ödeyerek bunları gen alabilirler
21 İnci maddenin ikinci fıkrası ile 22 ve 23 uncu maddelerde yazılı
hallerde karnulaştırılacak arazı, yapı ve tesisler karşılıklarının sahibine
verilmesi veya bankaya yatırılması beklenmeksizin Hazine adına tescil
edilir ve kesinleşen karşılıklar bu kanun hükümlerine göre sahiplenne
ödenir.
Madde 33 — Kamulaştırma işlerinin başladığı bölgelerde karnulaş
tırılacak arazinin belirtilmesi ve ilgililere bildirilmesi işi 11 inci maddede
yazılı üç ayhk sürenin bitmesinden başlamak üzere, en geç beş yıl içinde
tamamlanarak derhal ilân olunur Bu ilândan sonra o bölgede bu suretle
belirtilmiş bulunan arazinin dışında yeniden kamulaştırma yapılamaz.
Sonraki edinmelerle arazinin o bölge İçin kamulaştırma haddi olarak belli
edilen miktarın üstüne çıkması veya arazinin işlenmemesi halleriyle 16 ncı
maddenin son fıkrasında yazılı sebeple yapılacak kamulaştırmalar bu
hükmün dışındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arazi verilecekler

Madde 34 Bu kanun hükümlerine gore arazı, aile reislerine ve
rilir Arazı verilmesinde aşağıdaki sıra gözetilir
a) Hiç arazisi olmayıp başkalarmın arazisinde ortakçılık, kiracılık
yapanlar;
b) Arazisi yetmlyen çiftçiler;
c) Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulunduğu yerde öteden ben tarım
işçiliğiyle geçinenler;
d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürülenlerden çiftçi olanlar;
e) 59 uncu madde hükmüne gore miras ortaklığından ayrılanlar,
f) Tarım ve veteriner okullarını veya Tarım Bakanlığınca tanınmış
tarım kurslannı bitirenlerden arazisi olmıyanlar veya yetmiyenler;
g) Evvelce çiftçi olmayıp ta arazi edmdıği takdirde çiftçilik yapa
caklarına Tarım Bakanlığınca kanaat getirilenler.
Bu madde şümulüne giren kimselerden bağımsız bir işletme kuracak
durumda bulunanlara, aile sahibi olmasalar dahi, arazı verilir
Madde 35 — Arazi verilmesinde yukardaki maddenin her bendi
içinde de aşağıdaki sıra gözetilir:
a) Çocuk sahibi olanlar;
b) Evi ve yeter miktarda istihsal araçları bulunanlar;
c) Evi olup yeter istihsal araçları bulunmıyanlar,
d) Yeter istihsal aracı bulunup ta evi olmıyanlar
Madde 36 Arazı verileceklerin Turk olmaları ve medeni hakları
kullanma yeterliğine sahip bulunmaları ve çiftçi olmaları veya çiftçilik
yapmayı yüklenmeleri ve her iki halde de verilecek araziyi kendilerinin
işletmeleri şarttır
Vasisi ister ve sulh yargıcı da İzm verirse, velisi olmıyan küçüklere
de toprak verilebilir
BEŞİNCİ BÖLÜM
Arazi verilmesi

Madde 37
Arazı, bu kanun hükümlerine uygun olarak Tarım
Bakanlığınca verilir.
Madde 38 — Arazi Istiyenler:
a) Kimliklerini ve medeni durumlarını;
b) Arazileri olup olmadığım, varsa çeşitlerini ve gerçek yüz ölçüle
rini;
c) Arazı üzerindeki yapı ve tesislerle tarım âlet ve vasıtalarını;
d) Arazi istedikleri yeri;
Gösteren o yerin ihtiyar kurullarından onanmış bir beyan kâğıdını
Tarım Bakanlığınca yetkilendirilecek yerlere verirler
Madde 39 — Hiç arazisi olmıyanlara, bölgelere ve tarım çeşitlerine
göre bir çiftçi ailesinin geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetlerinin de
ğerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet ve çeşitte olmak üzere küçük
arazi haddi Içmde arazı verilir
Toprağı yetmiyenlerln arazileri yukarki fıkra hükümleri dairesinde
yeter miktara çıkarılır.
Verilecek arazinin imkân nispetinde bir yerde ve toplu olması gö
zetilir.
Madde 40 — Arazi dağıtımı bölgenin tabii ve iktisadi şartlarına
göre çeşitli istihsal bölümlerini içine alan mürekkep işletmeler kurulabi
lecek surette yapılabileceği gibi istihsallerini bağcılık, meyvacılık, bahçe
cilik, fidancılık, tarla ziraati ve hayvancılık gibi bir istihsal bölümünde
toplıyan basit İşletmeler kurulabüecek şekilde de yapılabilir.
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Madde 41 — Arazi istiyen kimseye, oturduğu yerde verilecek arazi
bulunmadığı veya kalmadığı takdirde önce o bölge içinde başka bir yerde
ve burada da verilecek arazi bulunmadığı veya kalmadığı halde yakın ve
alıştığı iklim şartlarına uygun başka bir bölgede arazi verilir
Madde 42 —. Arazı ve üzerindeki yapı ve tesisler, bedel karşılığında
borçlandırma yoliyle verilir.
Madde 43 — Sahip olduğu arazinin tümünü veya bir kısmını bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra her hangi bir suretle elden çıkaranlar
bu kanunun tanıdığı haklardan faydalanamazlar.
Madde 44 — Arazisi, işlenmemek yüzünden kamulaştırılan veya bu
kanun hükümleri dairesinde geri alınanlara, yeniden arazi verilmez
ALTINCI BÖLÜM
Matt

şında kalan haczi caiz mallarından Tahsili Emval Kanunu hükümlerin"'
gore tahsil olunur.
Borçlunun arazı, yapı ve tesisleri ile işletme araçları dışında
başvurulacak malları olmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası bu araçlar üzerinde Tahsili Emval Kanununa gore haciz ve ko
vuşturma hakkını kullanmakla beraber 57 ncı madde hükümleri dairesince
arazının geri alınarak tapu kaydının Hazine adına değiştirilmesini mah
kemeden ıstıyebılır isteğin mahkemece kabulü halinde ödenen taksitler
ve yapılan zaruri veya faydalı giderlerle elde edilen intifa bedellerinin
karşılıklı mahsubunda aynı madde hükümleri uygulanır
Zor durumda bu hükümler uygulanmaz Zor durumun tâyin ve tak dırı ve bu duruma gore alacakların ne sure gen bırakılacağı Maliye
ve Tarım Bakanlıklaımca kararlaştırılır

hükümler

Madde 45 — Kamulaştırma bedeli eşit taksitlerle ve kamulaştırmayı
takip eden yıldan başlıyarak yirmi yılda ödenecek «Toprak Tahvilleri» adlı
Hazine tahvilleriyle ödenir. Her taksite senelik % 4 faiz yürütülür Her
yılın kupon vadesi 30 Eylüldür. Toprak tahvillerinin en küçük kupürü 100
lira itibari kıymetlidir. Kamulaştırma bedelinin 100 liradan aşağı kesri
tahvillerle birlikte ve 1000 liralık kısmı kamulaştırmayı takıbeden yıl
içinde para ile ödenir
Her yıl yapılacak kamulaştırmalara göre Tarım Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarda tahvil çıkarılır. Bu
tahvillerin ana ve faizini ihtiva eden kupon bedelleri vâdelerinden beş
yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar
Toprak tahvilleri, ödenmemiş kupon bedelleri üzerinden diğer Devlet
tahvillerine tanınan imtiyaz ve hakları tamamen haizdirler.
Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve diğer giderleri karşılıyacak
ödenek her yıl Devlet borçları bütçesinde ayrı bir bolüme konur Her ter
tipte çıkarma giderleri Devlet borçları bütçesinde açılacak ayrı bir bolü
me ödenek kaydedilerek harcanır.
Maliye Bakanlığı her tertipte çıkarma İçin elli bin liraya kadar ge
çici harcamaya izinlidir.
29 uncu madde hükmü saklıdır
Madde 46 — Dağıtılacak arazi, yapı ve tesislerin karşılığı Maliye
ve Tarım Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre tâyin edilerek borç
landırmayı takip eden altıncı yılın Ocak ayından başlamak ve yirmi yılda,
yirmi eşit taksitte ve faizsiz olarak ödenmek üzere Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası adına senede bağlanır ve senetleri bankaya verilir.
Borçlunun ilköğretim çağına giren her çocuğu için geri kalan tak
sitlerinden % 5 indirilir.
Vâdesinden önce ödenen taksitlerden yıllık <% 5 ıskonto yapılır
Madde 47 — Arazi verileceklere kuracakları işletme, yapı ve tesis
lerini meydana getirmek, bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık işle
tilmesini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında kuru
lacak özel bir fondan kredi açılır
Kuruluş ve onarma kredisi yirmi beş yıla ve yıllık işletme kredisi bir
yıla kadar vadeli olabilir
Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktarlarına ve % 5 ı geçmemek
üzere faizlerine ilgili esaslar Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarınca
birlikte belirtilir.
Madde 48 — Yukarkı maddede yazılı özel fonun kaynakları şun
lardır :
a) Her yıl bütçesine bu maksatla konacak ödenek;
b) 46 ncı maddede yazılı alacaklardan yapılacak tahsilat.
Madde 49 — Küçük arazide işletme kuracaklara yetecek ölçüde
canlı ve cansız demirbaş ve istihsal malzemesi Türkiye Zirai Donatım
Kurumu tarafından tedarik edilerek taksitle ödenmek üzere verilir
Madde 50 — Tarım Bakanlığının ıslah istasyonlarında, fidanlıkla
rında ve hayvan yetiştirme müesseselerinde yetiştirilen ıyı cins tohumluk,
fidan ve damızlık hayvanlardan dağıtılacaklar yeğlikle bu kanun gere
ğince topraklandırılmış olanlara verilir
Madde 51 — Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına
verilen işler bankanın asli ödevlerinden olup banka bu işlerin yürütül
mesi için kuruluşuna zaruri gördüğü servis ve kadroları eklıyabılır Ek
kuruluş giderleri özel fondan ödenir Banka bu işler için yıllık ayrı he
sap tutarak bilanço tanzim eder
özel fonun bilançosu zarar gösteren yıllarda bu zarar, ertesi yıl
Devletçe bütçeye konacak ödenekle karşılanır
Madde 52 Dağıtılan arazı ile yapı ve tesislerden ve bu kanun hü
kümleri dairesinde açılan kuruluş, onarma ve çevirme kredilerinden doğan
alacaklar vadesinde ödenmediği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasınca borçlunun arazisi, yapı ve tesisleri ile İşletme vasıtaları dı

YEDİNCİ BÖLÜM
Verilen araziye ait

hükümler

Madde 53 Bu kanun hükümlerine gore verilen gayrımenkulleı,
42 ve 46 ncı maddeler gereğince borçlandırılacak miktar ile 47 ncı mad
deye gore Ziraat Bankasında kurulacak özel fondan verilecek kredinin
ulaşabileceği miktarın tamamı için borçlandırma senedinde yazılı şartlaı
dairesinde Ziraat Bankasına ipotek edilmek suretiyle arazi verilen adm<
tapuya bağlanır
Madde 54 Verilen gayrımenkullerın bedelleriyle 47 ncı maddeyi
goı e Ziraat Bankasında kurulu özel fondan açılan kredilerden doğan borç
lar tamamıyle ödenmedikçe bu gayrimenkuller üzerinde temliki hiçbıı
tasarrufta bulunulamaz ve. başkaları lehine aynî bir hak ihdas edılemıyeceğı gibi şahsı bir hak da bu gayrımenkullerm sicillerine kaydedıle
mez.
Bu gayrimenkuller tüzel ve gerçek kişilerin alacakları için haw
olunamaz
Yukarkı fıkralar hükümleri verilen işletme vasıtaları hakkında da
uygulanır
Madde 55 — Toprakları yetmediğinden dolayı bu kanun gereğince
kendilerine arazı verilenlerin evvelce tasarrufları altında bulunan arazı ile
bu işletme içindeki yapı ve tesisler dahi bunların üzerinde arazi verilme
sinden evvel üçüncü kişilerin teessüs etmiş aynî hakları ve mevcut haciz
ler saklı kalmak şartıyle bu bolum hükümlerine bağlıdır
Madde 56 Bu kanunla verilen arazı ortakçılıkla işletilemez
kiraya verilemez Askerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi makbul
sebepler varsa kira ne işletilebilir Kira ile işletmeyi zaruri kılan sebep
leri Tarım Bakanlığı takdir eder
Madde 57 Bu kanunla verilen arazı sahibi tarafından işletılemı
yerek terkedılır veya ortakçılıkla veyahut ozursuz olarak kıra ile işletı
lırse Taıım Bakanlığının, bu kanun gereğince ihtiyaç sahiplerine dağıtı
mak üzere, gayrımenkullerın gen verilmesini ve tapu kaydının silinerek
Hazine adına değiştirilmesini mahkemeden istemeğe hakkı vardır. Bı
işlerde basit muhakeme usulü uygulanır.
Gayrımenkullerın geri alınması halinde ödenen taksitler ve yapılan
zaruri veya faydalı giderlerle araziden elde edilmiş olan intifam bedelleri
karşılıklı olarak hesap edilir Değerlerde ziyade varsa fazlası gen alınır
Arazinin işletılmıyen yıllara ait ecrımislı tazminat olarak kendisinden
alınır
Madde 58
Borç daha evvel ödenmiş olsa bile borçlanma tarihin
den başlıyarak 25 yıl geçmedikçe ilgili arazı, yapı ve tesislerle işletme
vasıtaları bu bölümdeki hükümlere bağlı kalırlar
Madde 59
Arazı, yapı ve tesisler verilenin ölümünde mirasçıları
araziyi iştirak halinde işletirler Muristen kalan araziyi idare ve işletmek
için mirasçılar kendi aralarında uyuşarak ortaklığa terekenin açılma
sından başlıyarak uç ay içinde bir temsilci seçerler
Bu sure içinde seçemedıkîerı veya uyuşamadıkları takdirde sulh yaı gıçlığınca mirasçılar arasından reşit ve yeterlıklısı seçilir. Sulh yargıç
lığı yeterliğin belli edilmesinde tarım kuruluşunun düşüncesini alabılıı
Ortaklıktan ayrılmak ıstıyen mirasçılar kalmak ıstıyenlerle uyu
şarak hisselerim mirasçılardan bırme veya birkaçına satabilirler Şu
kadar ki arazı bütünlüğünün bozulmaması ve arazi üzerindeki bütün
yapı ve tesislerle işletme vasıtalannm dahi birlikte devredilmesi şarttır
Ortaklıktan ayrılan mirasçıların miras hisseleri ıçm dahi bu ara^ı
ipotek edilemez
54, 55, 56, 57, 58 ıncı maddeler hükümleri mirasçılar tarafından ka
tılma halinde işletilen arazi, yapı ve tesisler hakkında dahi uygulamr.
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Borç tamamiyle ödenmedikçe ve ödense bile borçlanma tarihinden
başlıyarak yirmi beş yıl geçmedikçe taksim veya şuyuun giderilmesi iste
nemez
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Türlü

hükümler

Madde 60
Bu kanun hükümlerine gore verilecek arazının yerini
göstermekte, arazi miktarı ile demirbaş çeşit ve sayılarının belli edilme
sinde Tarım Bakanlığı takdir hakkını haizdir.
Madde 61
Bu kanun hükümlerinin uygulanması dolayısıyle yapı
lacak butun başvurmalar ve verilecek dilekçe, bildirim, yüklenme, senet,
tasarruf belgeleri veya benzerleri ve sair her turlu kâğıtlar ve butun res
mî yerlerce ve noterlerce yapılacak işlemler butun vergi, resim, harçlar
dan ve pul ödevlerinden muaftır
Madde 62 — Bu kanun hükümlerine göre dağıtmak için arazı kamu
laştırma işlerinin ve arazi dağıtımının yapılacağı yerler Tarım Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır
Madde 63 — Bu kanunun uygulama suretini gösterir tüzükler yapılır
Madde 64 — 716 sayılı Borçlanma Kanununun 3 üncü maddesi ve
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 56 ncı maddesinin
2 nci fıkrası ve 2510 sayılı iskân Kanununun 17 nci maddesine bağlı top
rak tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkârlara yarım istihkak toprak ve
rileceğine dair olan fıkrası ile 20 ve 21 ıncı maddeleri ve 2644 sayılı Tapu
Kanununun 6 ncı maddesi hükümleri ve arazi dağıtılması hakkındaki diğeı
makamların yetkileri kaldırılmıştır. Bu kanuna aykırı sair hükümler arazı
hakkmda cari olmaz
Geçici madde — 2644 sayılı Tapu Kanununun 6 ncı maddesi yürür
lükte bulunduğu süre içinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hukum ve
tasarrufu altında bulunan ve belediye sınırları dışında ve kamu hizmetine
ayrılmamış olan ham toprağı açanlarla kamu hizmetine ayrılmamış olan
araziyi kütük ve ağaç dikerek bağ ve bahçe haline getirmiş olanların bu

kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden başlıyarak altı ay içinde o yerin en
büyük mülkiye ustune başvurmaları şartiyle hükmü kaldırılan altıncı mad
de uyarınca ve iskân haddi içinde belli olacak hakları tanınır.
Belediye sınırları içinde arazı üzerindeki imar ve ihya iddiaları dinlenemez ve bu yerleri işgal edenler adına tapu verilmez, idare yerleri bu
başvurmaları en kısa bir zaman içinde sonuçlandırmakla ödevlidirler, i l 
gililer, idare yerlerinin istiyecekleri bilgileri ve gerekli giderleri bu yerlere
belli edilecek önel içinde vermezlerse haklarından vazgeçmiş sayılırlar
Altı ay içinde başvurmıyanların veya dilekleri kabul edılmıyenlerm işgal
leri altında bulundurdukları topraklarla iskân haddi üstündeki miktarlar
ve Devletin özel mulku olup belediye sınırları içinde bulunan ve işgal eden
ler adına tapuya bağlanmamış bulunan topraklar Gayrımenkule Tecavü
zün Men'i Hakkındaki Kanunda yazılı usuller dairesinde süre ve şarta
bağlı olmaksızın Tarım Bakanlığının isteği uzerme bu yerleri ellerinde
bulunduranlardan geri alınır
Madde 65 _ Bu kanun yayımlandığı tarihten başlıyarak yürürlüğe
girer
Madde 66 _ Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
,
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T. B. M . M . K A R A R I
Toprak Kanununun kabulü münasebetiyle Kamutayın onadığı maddelere dair
Karar No • 1470

Toprak Kanununun kabulü münasebetiyle aşağıda yazılı uç madde
Kamutayca onanmıştır
1 _ Buyuk Millet Meclisi, çiftçiyi toprağa kavuşturma dâvasının
ilk sahibi Atatürk'ün yüce adını en derin saygı ile anar
2 - Buyuk Millet Meclisi, Anayasada çiftçiyi toprak sahibi kılmak

ıçm yapılan değişiklikten başlıyaıak bu devrim hareketim şu tarihî âna
kadar azimle takıp eden Yüce Şef inönü'ye en derin saygılarını sunar
3 _ Buyuk Millet Meclisi, çiftçiyi toprağa kavuşturma tasarısını
Meclise getirerek buyuk dâvanın kanunlaşmasındaki tarihî hizmetinden
dolayı Sayın Saraçoğlu Hükümetini kutlar, ona sevgi duyguları içinde
başarılar diler
11/6/1945

İLÂNLAR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan •
Cinsi
Havuç
Pancar
C Yeşillik
^ Salata, maıul
^ Ispanak

Miktarı

Muhammen
bedel

20 Ton
30 >

5Û00
9000

Muakkat
teminat
375 Açık eksiltme
675 Kapalı zarf

20
6000
450 Kapalı zarf
1 - Müessese hayvanlarının 1945 malî yılı ihtiyacı ıçm satın alına
cak yukarda cins, miktar ve muhammen bedelde muvakkat teminatı ya
zılı yiyecekler hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konulmuştur
2 _ ihalesi 27/6/1945 çarşamba gunu saat 11 de müessesede topla
nacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır Şartlaşmasını görmek ıstıyenler her gun müesseseye müracaat edebilirler
3 —. Teklif mektupları ihale gunu saat ona kadar komisyona veril
miş olmalıdır Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki
evrakın MerKez Muhasebeciliğine yatırılması ıçm taliplerin bir gun evvel
gelerek birer irsaliye almaları
1509/4- 2

Orman Umum Müdürlüğünden
1 _ Eksiltmeye konulan ış- Bolu Orta Orman Okulu ikmali inşaatı
ışı olup keşif bedeli 137 874 lira 45 kuruştur
2
Eksiltme 2/7/1945 gününe rastlayan pazartesi günü saat 15 te
Orman Umum Müdürlüğündeki Mubayaa Komisyonu odasında kapalı zarf
usulıyle yapılacaktır.
3 _ Eksiltme şartlaşması ve diğer evrak 6 lira 89 kuruş bedel ile
Orman Umum Müdürlüğünden alınacaktır.
4
Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin 1945 yılma ait Ticaret
Odası belgesi ile usulü dairesinde (8143) lira (72) kuruşluk geçici teminat
vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair Bayındırlık Bakanlığından ye
terlik belgesi almaları lâzımdır Bu belgeyi alabilmek için isteklilerin ek
siltme gününden en az üç gun evvel (ara verme günleri hariç) bir dilekçe
ile Bayındırlık Bakanlığına baş vurmaları ve dilekçelerine en az bir ka
lemde 70 000 liralık bu işe benzer ehemmiyette ış yaptıklarına dair ışı
yaptıran idarelerden alınmış belgeleri raptetmeleri lâzımdır
5 . isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 uncü maddesinde ve
rilen izahat çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 2 nci maddede
yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon
Başkanlığına vermeleri lâzımdır
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
1537/4-1

Sayfa: 8898

(Ream!

Ankara Numune Hastanesi Baştababetlnden

Cinsi
Birinci nevi ekmek
İkinci nevi ekmek
Koyun eti
Süt
Yoğurt
Sade yağ
Tere yağ
Pirinç

1

6
6
1

25 8250 618 75 ]
30
5700 427 50 l.
95 62400 4370 00 J
75 18750 1406 25 '
90 16200 1215 00
70 33500 2512 50
00
2400 180 00
40 28000 2100 00
1

İhale tarihi

18/6/1945 pazartesi

18/6/1945 pazartesi
saat 15 kapalı
18/6/1945 pazartesi
saat 15 açık
10 kapalı

Kuru fasulya

2000

65

1300

97 50
10 açık

Nohut
Kırmızı mercimek
Kuru bamya çiçek
Kuru kayısı
Kuru üzüm
Patates
Soda
Toz şeker
Kesme şeker
Salça
Makarna
Şehriye
Pirinç unu
Beyaz peynir
Zeytin danesi

65
70

2000
800

1300
560

300 6 00
1000 2 00
1000 1 00
15000
35
35
3500

1800 135 oo
2000 150 00
1000
75 oo
5250 393 75
1225
91 90

8000

1 97

15760 1182 00

500

2 19

1095

500 1 00
2000
71
1000
71
800 2 00
500 2 00
500 1 60

500
1420
710
1600
1000
800

ı
[
e
j

20/6/1945 çarşam
ba saat 11 kapalı
20/6/1945 çarşam
ba saat 11 açık

50 "1
50
25
20/6/1945 çarşam
00
ba saat 14 açık
00
00
;

1 _ Ankara Numune Hastanesinin 1945 malî yılı yedi aylık ihtiyacı
olan yukarda cins ve miktarı yazılı erzak ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş
tur Ve ihale günleri hizalarında gösterilmiştir
2 _ Taliplerden açık eksiltmelere girecekler yeni yıl ticaret odası
vesikası ile teminat mektubu veya makbuzlarıyle birlikte muayyen olan
gün ve saatta komisyona müracaatları. Kapalı zarf usuliyle yapılacak
eksiltmelerde ise kanunun tarıfatı dairesinde hazırlayacakları muhurlu
teklif mektuplarını muayyen olan günde ihale saatından bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri
3 _ Şartnameler hergün hastane idaresmde görülebilir
1355/4-4

Cinsi
Kuru odun

Miktarı
Kilo
280 000

Ekonomi Bakanlığından

20/6/1945 çarşam
ba saat 11 açık

82 15

Ankara Jandarma Satm Alma Komisyonu

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ıçm 20 Hazııan 1 45
tarihinden 29 Eylül 1945 tarihine kadar her gun 500 aded aşı imaline salıh ve piliç çıkarmaya müsait tohumlu yumurta kapalı zarf usuııyle ;>a
tın alınacaktır Muhammen bedeli 12 kuruş olup ilk teminat 382 lira 50
kuruşiur
İhale 19 Haziran 1945 salı gunu saat 11 de yapılacağından taliple! ın
teklif mektubunu ihaleden bir saat evvel teşekkül edecek komisyona vermır olmaları lâzımdır
Şartname her gun muessesesde görülebilir
1425/4-4

Denizli llınm Tavas İlcesine bağlı Çardak - Yolaltı köylerinde o tıp
işletilmesi 26 Şubat 1325 tarihli fermanla Alı Haydar ve arkadaşları uh
delerinde ihale edilmiş bulunan zımpara madeninin imtiyazı Maadm Nı
zamnamesınm değişik 59 ve 60 ncı maddeleri gereğince Bakanlar Kuru
lunun 7/5/1945 tarihli ve 3/2504 sayılı kararıyle bozulmuş vc bu maden
mekşuf madenler arasına konulmuştur
1426/3- 3

97 50 ]
42 00 \

37
106
53
120
75
60

15 HAZİRAN 1945
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden

Miktarı Fiyatı Tutarı M. teminatı
Kilo gT Lira K Lira
Lira K
33000
19000
32000
25000
18000
5000
400
20000

Gaieté)

Başkanlığından

Beher kilo
tahmin fiyatı
Kuruş

tik teminat
Lira

1470

Yukarda cins, miktar, beheı kilosunun tahmin fiyatı ve ilk teminatı
yazılı kuru odun kapalı zarf eksıltmesıyie 27 Haziran 1945 çarşamba gunu
saat (15) de almacaktıı
Şartnamesi her gun çalışma saatleri içinde komisyonumuzda görü
lebilir
Eksiltmeye girmek isteğinde bulunanların kanuni vesıkalarıyıe be
raber ilk teminat makbuzu veya banka mektuplarını muhtevi teklifleri
belli gun ve saatten bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri
1399/4-2

Bolu Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: kontrol ve murakabesi Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığınca yapılacak olan Bolu İli Gerede
İlçesinde yapılacak Cezaevi inşaatı işidir
Keşif bedeli (41.156,75) liradır
2 _ Eksiltme 22/6/1945 cuma günü saat 15 de Bolu'da Yersarsmtısı
İnşaat Amirliği idare binasında yapılacaktır.
3
Eksiltme şartnamesi ve buna muteferri evrak Ankara'da Ba
yındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Başkanlığı ile Bolu'da Yersarsm
tısı inşaat Amirliğinde her gün görülebilir.
4
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(3 086,76) liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehli
yette olduklarına dair Bolu Yersarsmtısı Vesika Komisyonundan alınmış
ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır.
Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) üç gun evvel bir dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaat etnı îleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (10 000) liralık bina işi yap
tıklarına dair işi yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri muktazıdır
5
istekliler teklif mektuplarmı eksiltme günü olan 22/6/1945 cu
ma günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
1462/4-3

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: kontrol ve murakabesi Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar isleri Başkanlığınca yapılacak olan Bolu Ilı Gerede
tlcesıne yapılacak Dispanser inşaatı ısıdır
Keşif bedeli (44394,43) liradır
2
Eksiltme 22/6/1945 cuma gunfr saat 16 da Bolu'da Yersarsı n
tısı inşaat Amirliği idare binasında yapılacaktır
3
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı evrak Ankara'da Bıyındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığı ile Bulu'da Yersari, ıtısı İnşaat Amirliğinde her gün görülebilir.
4 Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin usulü dairesinde (3329 58)
liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu ışı yapabilecek ehliyette olduk
larına dair Bolu Yersarsmtısı vesika komisyonundan alınmış ehliyet \ esıkası ibraz etmeleri şarttır
Bu vesikayı almak ıçm isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) uç gun evvel bir dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (10 000) liralık bina ışı
yaptıklarına dair ışı yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri muk
tazıdır

Sayfa: 8899
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5
İstekliler teklif mektuplarını eksiltme gunu olan 22/6/1945
cuma günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu
Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
1464/4- 3

bir taahhüt ve mesuliyeti tazammun etmez. Diğer dört döviz için mezkûr
Ajanstan haricî parıte alınamamıştır
1

Temmuz

1945

tarihinden

31

Temmuz

1945

zarfında Borsada muamele görmemiş olan dövizlerim Cumhuriyet

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: Kontrol ve murakabesi Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığınca yapılacak olan Bolu 1lı merke
zinde orta okul ikinci kısım inşaatı İşidir.
Keşif bedeli: (301.606,91) liradır.
2 __ Eksiltme 21/6/1945 perşembe gunu saat 15 te Bolu'da Yersar
smtısı İnşaat Amirliği idare binasında yapılacaktır.
3
Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı evrak Ankara'da Ba
yındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı ile Bolu'da Yersarsmtısı
İnşaat Amirliğinde her gün görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(15 814,28) liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehli
yette olduklarına dair Bolu Yersarsmtısı Vesika Komisyonundan alınmış
ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır.
Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) üç gun evvel bir dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bir kalemde bu İşe benzer (100.000) liralık bina
ışı yaptıklarına dair ışı yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri
muktazldir.
5 — İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 21/6/1945 per
şembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu
başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1465/4-3
Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
1 Temmuz 1945 tarihinden 31 Temmuz 1945 akşamına kadar itibara
alınması lâzım gelen ve Borsada kayıtlı olan veya olmayan dövizlerin or1 alama fiyatları aşağıda gösterilmiştir
İlân olunur.

1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Borsade kayıtlı dövizlerin Mayıs 1945
ait ortalama çek
fiyatları

ayına

Lira

Kr.

Sterlin
Dolar
Fransız Frangı
Liret

5
130

22
86

_
25

İsviçre Frangı
Florin

30

35

25

12

89

25

31

13

25

Rayşmark
Belga
Drahmi
Leva
Çekoslovak Kuronu
Pezeta
Zlotl
Pengö

Santim

Ley
Dinar

Ley
İsveç Kuronu
Ruble

dan bıldıuılen ortalama fiyatları aşağıda gösterilmiştir

100 F. F
100 Eskudo
100 Liret
100 Belga
100 Florin
100 Pengo
100 Ley100 Leva
100 Yem Dinar
100 Yeni Dmar

1945

Lira

Kr.

Santim

100
Danimarka Kuronu
—
—
—
100
Norveç Kuronu
—
—
—
İM
Finlandiya Markı
—
—
—
100
Estonya Markı
—
—
—
100
Rupi
39
03
_
Yukarda yazılı (beş) döviz Borsada kayıtlı bulunmadıklarından bun
lardan biri için verilen fiyat Anadolu Ajansı tarafından bildirilen Londra
piyasasına göre hesap ve tesbit edilmiş olduğu cihetle Komiserlikçe hiç

olunur

= 2,63683

1 £. = 5.24 TL hesabiyle),
(Dışişleri Bakanlığının 28/5/1945 tarihli
sayılı tezkeresinde 1 S = 50 06 yeni
1 $ = 1 32 TL hesabiyle)

11163 738
dinar ve

(1 £. = 600 yem drahmi)
Yoktur.
(24/12/19^3 tarihli isviçre Millî Bankası bülteni
100 D. K. = 90 25 FS.)
(İsviçre Millî Bankası kur bülteni 100 Norveç
= 30 2914
100 Norveç Kr
Kr. = 98 75 FS )
—29 7721
100 Yen
(100 yen = 58 651 Rm. hesabiyle)
100 Arnavut Fr
= 8.1875 (ingiliz - llalyan anlaşması 1 £. = 400 liret yanı
100 ht =131 TL. ve 1. Ar. Fr. = 6 25 liret)
100 Honkong dolan: 32.75
(1 Honkong doları = 15 peni hesabiyle)
100 Arjantin pezosu 38 8148
(Muntazam ihracat ıçm 1 £. = 13 50 Arjantin Pez )
100 »
•» = 32 75
(Gayri muntazam ihracat için 1 £. = 16 Ar. Pez.)
100
>
> = 30 8235
(Diğer ithalât ve dövizler için 1 £. = 17 Ar. Pez.)
100
>
» = 32 2461
(Diğer dövizler için 1 £. = 16.25 Ar. Pez.)
100
>
> = 34 9333
(Ehemmiyetli ithalât için 1 £. = 15 Ar Pez.)
100 Riyal
4 0620 (1 £ =129 Riyal hesabiyle)
100 Ruble
24 3721
(Moskovada 1 £. = 21.5 Ruble, takriben)
Çekoslovak Kr.
Yoktur.
1 Mrsrr lirası
5 41
(Bankamız satrş kuru)
1 Kıbrıs lirasr - 5 24
( »
»
» )
1 Fılıstm lirası
5 24
(
»
» » )
1 Irak Dınan
5.24
(
»
» * )
1 Suriye lirasr --- 0 6100
(
>
> » )
lAltrn £
10 2389 (Bankamız rayici üzerinden)
1 » »
10.2830
(Londra
»
*
)
1 » Rm.
0 5012
(Bankamrz »
»
)
( •»
»
»
)
1 •» Pengö
0 3680
(Bankamrz rayici üzerinden)
1 » İsviçre Fr. 0.2832
1 H i n t R u p i s i (Bombay) Londra piyasasına gore 17 96 penidir.
1 Rayşmark mukabili toıruş 50 50 (ihracatta) muamele kesümigtır. Tamamen
»
» 50.76 (ithalâtta) itibarıdır.
1
100 Liret
100 Florin
100 Pengö
100 >
100 Belga
100 Ley

100 Zlotı

ayına

ilân

2 3624 TL (Bankamız satış rayici 1 TL. = 42.33 FF. hesabiyle)
»
» 1 TL. = 18.60 Es.
> )
5 3763 » ( »
1 31 » (İngiliz - italyan anlaşmasına göre 1£. = 400 liret)
21 3190 » (17/8/1944 tarihli isviçre Millî Barikası bülteni
100 Belga = 69.50 Fs.)
(17/8/1944 tarihli isviçre Millî Bankası bülteni
70 5521
100 F l h = 230 Fs.)
30 7589
(Gayrı ticari k l i r i n g kurumuş 1 TL.=3 25109 Pengö)
= 0-70195 (Romanya Millî Bankasının 6/3/1944 tarihli kur
Bülteni 1 FS. = 43 70 primli ley)
1 5385 (Resmî rayice gore 1 TL = 65 Leva)
= 2,51258 (Dışişleri Bakanlığının 28/5/1945 tarihli 11163-738
sayılı tezkeresinde 1 £. — 208 55 yem dinar ve

_ 0 8733
1O0 Yeni Dr
Registermark
100 Danimarka Kr —27 6840

100 Ley

Borsada kayıstız
bazı dövizlerin
Mayıs
ait ortalama çek
fiyatları

itibara alınması
Mayıs 1945 ayı
Merikez Bankasın

akşamına kadar

lâzrmgelen ve borsada kayıtlı olmıyan veya kayıtlı olmakla beraber

BANKAMIZCA TATBİK EDİLEN KLİRİNG RAYİÇLERİ
= TL. 6 5402 (Aha); TL. 6.5789 (Satış)
= » 68.7521 *•
69.1611 »
26.9694 > Mal bedeli içim
30.7589 » Mal bedeli haricinde
olanlar için
- » 22.0458
22.1828 >
= » 0 9524
0-9524
Cami Hes. yapılacak
tediyat için
= » 10869
1.0869
Tasf. Hes. yapılacak
tediyat için
>
= > 23.5999
23.7197
1512

Siverek Asliye Hukuk Mahkemesinden
Davacı Sıverek'in Gükabıbey Mahallesinden Safer Taylan oğlu Meh
met Emm vekili Süleyman özgüneş tarafından Safer Taylan'm diğer ve
reselerinden oğlu Hasan, Hanım, Zulfukar, Aliye Ömer, Sabri ve Mehmet
aleyhlerine açmış olduğu boşanmanm tescili dâvasında:
Dâvâlılardan Mehmed'm mahalli ikameti meçhul kalmış olduğu ci
hetle davetiye makamına kaim olmak üzere kendisine ilânen tebligat ic
rasına mahkemece karar verilmiş olduğu ilân olunur.
1505
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Sayfa: 89Ö0

T. C. Merkez Bankasından :

9 Haziran 1945 vaziyet
P A S İ F

AKTİF

Lira

Altın: Safi Klg

77.664.215

Banknot
Ufaklık

109 240.931,70
2 219 594 —
441 020,30

Dahildeki muhabirler :
Türk lirası
Hariçteki muhabirler t
Altın: Safi Klg.
D*vlz i

269 561,78
130 007 509

47 570 555,29
14 859 207,31
2 286 599,01

Hazine tahvilleri':
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vâki ödemeler

158.748 563,—
33.160.077,—

247.582.323,76

125.588 486,—

14.595.157,86
6.000.000,—
22.206,39

Adi ve fevkalade
Hususi
Hususi (Bankamız kanunu madde 19)

20.617.364,25

Tedavüldeki banknotlar :
Deruhte edilen evrakı nakdiye
Kanunun 6-8 İnci maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vâki ödemeler

182 865 962,15

a - 3133 No lı kanuna go> e alman
O - 3902
>
>
> >
Kliring borçluları

15.000.000,—

Sermaye
ihtiyat akçesi :
111.901 546,-

Lira

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan :
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan ı
a - 8133 No. h kanuna göre
b - 8902
>
>
>
Reeskont mukabili emisyona konulan

158.748.563 —

I

33 160 077 —
125 588 486,—
184 102.980 —

442.316.320-

Hazineye yapılan altın karşılıklı avans

Senetler cüzdanı:
Ticari senetler

592.787.920,89

mukabili 3902 No. lı kanun mucibince
emisyona konulan

Tahviller cüzdanı:

Mevduat :

f Deruhte edilen evrakı nakdiyeA - .j nln karşılığı esham ve tahvilat
[ (itibari kıymetle)
I - Banka malı tahviller

Türk lirası
Altın: Safi Klg.

34.026.730,23
11.745.219,77

45.771.950,—

Avaralar ı
Altın ve döviz üzerine avans
Tahviller üzerine avans
•Mineye kısa vadeli avans
Hazineye 3850 No. lı kanuna göre açılan
ıltın karşılıklı avans

570 —
5.512.899,15
16.398,74
. 241.500.000,—

Hissedarlar
Muhtelif

993 507 786,- -

100 877.378,26
7.462.057,94

108.339.436,20

3850 No. Iı kanuna gore Hazineye
açılan avans mukabili tevdi olunan
altmlar: Safi K l g .
55.541.930
Dovia taahhütleri :

78.124.167,90

A - 8133 No. lı kanuna göre almandan
B - 8902
>
>
>
>
Kliring alacakuları

247.029.867,89
4.500.000,—
20.719.783,62

TBKÜN

5.305.107

241.500.000-

1.396 151.439,94

14.133 050,57
7.983.781,65
13 131.138,28

35.247.970,î 1
145.314.715,09

Muhtelif
YEKUN

1.396 151.439,9 i

1 Temmuz 1938 tarihinden İtibaren t
Iskonto haddi % i Altm Özerine avans & I
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ABONE ŞARTLARI

İLAN ŞARTLARI

—•—

—r«—

Abone yıllıktır. Abone bedeli
Ankara için: 7,5 lira
iller
>:9 >
Yabancı memleketler için 15 lira

Resmî ilânların satırından 5 kuruş
Hususi »
»
10 »
ücret alınır
—•—

Abone müddeti içinde adres değiştirildiği takdirde ayrıca bir
lira bant ücreti alınır
—•—

T. B. M M nın bir toplantı yılma ait Zabn Cerideleri bir
yıllık sayılır. Resmî Gazete'ye Zabıt Ceridesi ile birlikte abone kaydolunduğu takdirde abone bedeli ıkı misline çıkarılır.

Nüshası 2,5 kuruştur.
—#—

100 kuruştan fazla ödemeler 4 kuruşluk
makbuz puluna tabidir
Başbakanlık Devlet Matbaan

15 Haziran 1945

RESMİ GAZETE

Sayı: 6032

İÇİNDEKİLER
ithalât işlerine dair Sirküler

Kanun
4353 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Sayfa
1

T.B.M.M. Kararı
1470 Toprak Kanununun Kabulü Münasebetiyle Kamutayın
Onadığı Maddelere Dair Karar

5

İlanlar

5

