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PUTANAK ÖZETÎ 

C Senatosu B : 1 
1. — GEÇEN 1 

Bit birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda: 

İzmir Üyesi İzzet Birand; Meclis saatinde 
C. H. Partisine geceli çok zaman olduğu halde, 
kendisinden bağımsız üye olarak bahsedildiğini, 
TRT nin hassas 'bir cihaz olarak çalışması 
geı ektiğini belirtti. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan ödenek cetvelinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının, i1 g-ili komis-
yonbrdan beşer üye alınarak teşkil edilecdk 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkın
daki Adalet Bakanı îrfan Baran'm önergesi 
dkımdu ve üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra kabul olundu. 

Raporlar 
1. —v Silâhlı Kuvvetlerde görevli muazzaf 

tabip, diş taibibi ve aczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/861; Cumhuriyet Senato
su 1/562) (S. Sayısı : 653) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının; Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı), 
BAŞKAN — Komisyonda dâhil arkadaşları 

Jıcsabetge'k dahi yine çoğunlumuz yoktur. 

Diyanet içleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi 
bitirildi ve tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Genel Kurulun saat 19 a kadar çalışmasına 
dair önerge okundu ve kabul edildi. 

23 Haziran 1965 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanmak üzere Birleşime, saat 19,20 de, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 

Hihsan Ilamit Tigrel Sırrı Uzunhasanoğlu 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) 

Saat 11,00 de toplanılmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 10,35 

2. — GELEN KAĞITLAR 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğ b ) , Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 102 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

-»• ^>m« 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11 

BAŞKAN — Ba?kanvek li İhsan Hamit Tiğrel 
KATİPLER : Kudret Bayhan (Nijde), Sırn Usunhasanoğlu (Bolu), 

BAŞKAN — 102 nci Birleşimin 2 nci oluru- munu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) | melere başlıyoruz. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/523) (S. Sanısı : 623) (1) 

BAŞKAN — Aklığınız karar gereğince, Kat 
Mülkiyeti Kanununun müzakeresine geçiyoruz. 
îlk söz C. H. P. adına Sayın Ekrem özden'in-
dir. Yalnız bir dakika müsaade edin. Komis
yon gelsin. Başkanı geliyor. («Sözcü de binada, 
Salih Bey geldi» sesleri.) 

Buyurun Sayın özden. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, memleketimizin büyük bir ihtiyacına ce
vap veren Kat Mülkiyeti kanun tasarısı Yüksek 
Huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Bu tasarı hakkındaki görüşlerimizi muhte
rem Senatoya C. II. P. Grupu adına arz etmek 
istiyoruz. 

Kat Mülkiyeti kanun tasarısı 19 . 8 . 1963 
gününde Millet Meclisi Komisyonuna verilmiş 
ve o tarihten beri üzerinde çeşitli çalışmalar 
yapıldıktan sonra 11 . 3 . 1965 tarihinde Millet 
Meclisinde müzakeresi sona ermiştir. 

Bilhassa 2 nci Cihan Harbinden sonra ağır 
hizmeti olan müstakil evlere değil, ekonomik 

(1) 623 S. Sayılı basmayazı tutanağın 6onun-
dadır. 

ve rahat meskenlere kavuşmak ihtiyacı Türk 
toplumunu kat mülküne doğru itmiş \c bâzı 
kaidelerin getirilmesini zaruri kılmıştır. 

Bu ithiyaçları tatm'n etmek amaeiyle hu
kuki çalışmalar olmuş, Medeni Kanundaki mül
kiyet haklarına halel gelmeden kat mülkiye
tine matuf hakların tanınması icabetin iştir. 
Bu konular karşısında ihtiyaçların, sükna lu,kkı 
volu ile temin dilmesi düşünülmüş bunun kabili 
devir ve ferağ ve miras voliyle intikali mümkün 
olmaması hususlarının büyük mahzurları gide
rilmek istenmiştir. Bu mahzurlar filhakika 
Medeni Kanunun 753 ncü maddesinin verdiği 
imkânlarla az çok bertaraf edilmesi, yani bu 
maddenin mânasında her kat üzerinde bir irti
fak hakkı tesis edilmek suretiyle maksadın 
gerçekleştirilmesi mümkün olacağı düşünülmüş 
-e (müşterek malik) sıfatiyle hisselerin iktisa-
bolunabilmesi esası ele alınmıştı. Sayın mer
hum Ebulfılâ Hocamız bunun mümkün olabile
n i n i derslerinde ve kitaplarında tafsilâtiyle 
izah etmişti. 

Muhterem hocamıza göre, Medeni Kanunun 753 
ncü maddesine davanan bir irtifak vücûda getirebi
lir. Mutlak bir intifa ve müşterek tesisler üzerinde 
^uüsa-nahalı) bir intifa vücıvt bulur d^vir ve 
verasetin cereyanı keyfiyeti de açıkça belirtilir 
ve bakım mükellefiyeti de bu esasa bağlanırsa 
matlup hâsıl olur. 

Bu müşterek mülkiyeti idame için de Mede
ni Kanunun 627 nci maddesin'n birinci fıkrası 
hükmüne tevfikan müşterek mülkün devamlı 
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'bir maksada tahsisi hali tekevvün edeceğinden 
şüyuım idamesi müddetsiz olarak temin edilebi
lir ve 657 nci maddedeki şûfa hakkı da tapu 
sicilline kayıt suretiyle ilga olunabilir. 

Bu suretle kat mülkiyeti tesis olunabilir. 
Hocamızın yukarda arz ettiğimiz mütalâaları 
bu şekilde bir irtifak ve sükna hakkının teslisine 
medar olacak mütalâaları ihtiva etmektedir. Bu 
ilmî düşünce ve mütalâalardan sonra artan ihti
yaçlar muvacehesinde 3644 sayılı Tapu Kanu
nunun 26 ncı maddesini tadil eden 6217 sayılı 
Kanun neşredilmiş ve bununla bir kat üzerin
de irtifak hakkı tesisi veya tesis va'dine mütedair 
resmî senetler tapu sicil muhafızlıkları veya me
murlukları tarafından tanzimi kanunlaşmıştı. 

Ancak, 6217 sayılı Kamun kat mülkiyetini 
tecviz edici bir mahiyet taşımayıp Medeni Ka
nunda mevcut irtifak hakkı müessesesıi'ne daya
narak birtakım şekle ait hususları getirmiş bu
lunuyordu. 

Hukuk ilmine mensup otoriteler müşterek 
mülkiyet ile 753 ncü maddedeki şahsi irtifak 
haklarının meze ve terkibi, daıha. doğrusu mü
tekabil 'irtifaklarla müterafik bir müşterek mül
kiyet kurmak suretiyle bu neticeyi istihsal et
menin yolunu göstermiş bulunuyorlardı. Bu 
teorik mütalâa ve telkinlerle 6217 sayılı Kanun, 
şahsi irtifak' hakkını getirmiş, kat mülkiyeti 
esasını kabul etmemiştir. 

Kanunun gayesi muayyen bir kattan, daire
den veya bir bölümden istifadeyi temin etmekti. 
Bu kanun tam ve mutlak bir mülkiyet esasını 
kabul etmemiş, üstelik müştereklerin hak ve 
vecibelerini de tanzim etmekten uzak bulun
muştu. Bilhassa bu cihet tatbikat sahasında bü
yük bir noksandı ve telâfisi cihetine gidilmesi el
zemdi. Satış ve rehin gibi muameleler kat, da
ire veya bölüm üzerinden cereyan edemeyip 
bu mülkün sahibi bulunduğu hisse üzerinden ce
reyan edecekti. Bununla beraber men'i müdahale 
ve tahliye dâvaları gibi mülkiyete bağlı hak
ların istimalini Temyiz Mahkemesi Hukuk Umu
mi Heyeti uygun mütalâa etmişti. Borç haczi 
de yine ı&ym kat, daire, bölüm üzerinden de
ğil, hisse üzerinden cereyan ederdi. Temyiz 
Mahkemesi İcra ve İflâs Dairesinin 1954 tarihli 
içtihadı da bu ciheti teyidetmişti. 

6217 sayılı Kanuna göre tesis edilen şahsi 
irtifak hakkı Medeni Kanunun 753 ncü madde-
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cine matuf olduğundan bu hakkın başkasına 
temliki de mümkün değildi. 

Mirasçıya intikal etmez, bununla beraber 
tekmil hissedarlarla yapılacak muamele ile bun
ları temıin etmek de mümkün olabilirdi. Bu da 
zahmeti ve külfeti mucipti. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Türk cemiye
tinin kat mevzuundaki hukukî durumu budur. 
Buna bir hukukî yön vermek mecburiyeti aşikâr
dır. Kat Mülkiyeti kanun tasarısı 18 . 8 . 1963 
gününde Millet Meclisi komisyonuna verilmiş 
ve o tarihten beri üzerinde çeşitli çalışmalar ya
pıldıktan sonra 11 . 3 . 1965 tarihinde müzake
resi sona ermiştir. 

Bu tasan, Türkiye'de şimdiye kadar kanun
larımıza girmemiş fakat fiilen devam etmekte 
bulunan mühim sosyal bir konuyu halledici yeni 
hükümler getirmiştir. Bununla beraber Türk Ka
nunu Medenisinin mülkiyeti teabit eden ve mu
kaddes haklar arasında Anayasanın himayesin
de bulunan esasatı göz önünde bulundurmayı da 
lihmal etmemiştir. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde kat mülkiyeti, 
mevzuatımız arasına girecek ve bugün apart
manlarda oturan fakat henüz buiM< malik olama
mış bulunan vatandaşlar kendi haklarına malik 
olacaklardır. Tasarı kat mülkiyetini tarif et
miştir. 

Bu tarife göre (Madde 3) «Kat mülkiyeti, 
arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle 
bağlantılı özel bir mülkiyettir.» Tasarının bu 
tarifi ile kat mülkiyeti Türk hukukuna girmiş 
bulunuyor. 

7 bölüm ve 58 maddeden ibaret olan bu ta
san hukukumuza ayrıca yeni terimler getir
miştir. 2 nci maddede tariflerini alan (anagay-
rimenfkııl), (anapayı), (bağımsız bölüm), (ek
lenti), (kat mülkiyeti), (kat maliki), (ortak 
yerler), (kat irtifakı), (kat irtifak sahibi) gibi 
tâbirler bu tasarının hukukumuza getirdiği bel-
li'başlı terimlerdendir. 

Kat mülkiyet ve irtifakının kurulması, söz
leşmeler ve bunların tapuya tescili, bağımsız 
bölüm üzerinde kat sahiplerinin hakları ve 
borçları tasarıda yer aldığı gibi diğer kat sa
hiplerinin haklannı, onlar için çekilmez hâle 
getirecek derecede ihlâl eden kat malikinin 
mülkiyet hakkının diğer kat sahiplerine devri 
hususları da kanunda derpiş olunmuştur. 
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Ayrıca anagayrimenkulün nasıl yönetileceği I 

ve kat sahiplerinin nasıl toplanacakları, nasıl I 
karar verecekleri, hâkimin müdahalesi, yö- I 
netici ve deneticinin tâyini, hesap vermesi, ye- I 
niden, yapılacak ilâveler, kat mülkiyetinin so- I 
na ermesi, yasaklar, Medeni Kanunla karşıla0;- I 
maların hal suretleri gayet dikkatli bir şekil- I 
de tafsilâtlı maddeler halinde huzurunuza geti- I 
rilmiş bulunuyor. I 

Muhterem arkadaşlar; yeni esasları ihtiva I 
eden tasarının tatbikatta bâzı aksaklıkları ola- I 
çaktır. Vukua gelecek şikâyet ve ihtilâfları I 
nazara alarak gerek icranın ve gerekse Türki- I 
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin getirecekle- I 
ri tadil tasarı ve teklifleriyle bu aksaklıkların I 
da giderileceğini umuyoruz. I 

Cemiyetimize ferahlık, mülk sahiplerine I 
emniyet ve kolaylık getiren Kat mülkiyeti ka- I 
nun tasarısının biran evvel kanunlaşması bir I 
zaruret halini almıştır. I 

Bu bakımdan huzurunuza getirilmiş olan I 
tasarının bâzı ufak noksanlarını tashih ederek I 
Türk Milletinin hizmete tevdi etmekte hepimi- I 
zin şeref duyacağından şüphemiz yoktur. I 

1926 senesinden beri tatbik edilmekte olan I 
Türk Kanunu Medenisi kat mülkiyetini getir- I 
memişti. O zamanın ahval ve şeraiti böyle I 
hükümlerin şevkini de ieabettirmiyordu. I 

Fakat medeni dünya büyük bir hızla iler- I 
leyip münferit meskenlerden, toplu yuvalara, I 
kat kat büyük binalara geçtikçe ve bu hal bü- I 
yük şehirlerden küçük şehirlere ve hattâ kasa- I 
balara süratle yayıldıkça kat mülkiyeti ihtiya- I 
cı artmış ve bu yolda mevzuatın getirilmesi I 
zaruret halini almıştır. Pler kat sahibinin tek- I 
mil haklarım koruyan toplu ve etraflı, sağlam I 
ve medeni kaideleri muhtevi bir kanunun çı- I 
karılması ihtiyacı Parlâmentoyu zorlamış ve I 
çok kıymetli hukukçularımızın çalışmaları ve I 
gayretleri sayesinde bu tasarı yüksek huzuru- I 
nuza getirilmiştir. I 

Bu arada şunu da arz edelim ki; halen Mil- I 
let Meclisinde müzakeresi yapılmakta olan Ki- I 
ra kanunu tasarısı ve Gecekondu kanunu tasa- I 
nallarının da biran evvel Senatomuza getiril- I 
meşini temenni ederiz. Bu kanunların çıkma- I 
sim bekliyen milyonlarca Türk va tandaş t ı r I 
ıstıraplarım dindirmek onlara da ferahlık ver- I 
mek vazifemizdir. I 

2 3 . 6 . 1 9 6 5 0 : 2 
Kat mülkiyeti Kanununun Türk Milletine 

hayırlı ve uğurlu olmasını candan temenni 
eder. C. II. P. Senato Grupu adına hepinizi 
hürmetle, sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Yeşilyurt, kendi şahısları adına Sa
yın Erdoğan Adalı, Sayın Sırrı Atalay, Sa
yın Mustafa Yılmaz înceoğlu.. Şimdi söz A. P. 
Grupu adına Sayın Yeşilyurt'undur. Buyuru
nuz efendim. 

ADALET PARTİSİ SENATO GRUPU ADI
NA İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; görüşülmekte bulu
nan Kat mülkiyeti kanun tasarısının tümü 
(hakkında Adalet Partisi Senato Grupunun gö
rüşlerini arz ve izah etmek üzere söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Kanunlar fertlerin ihtiyaçlarından doğar ve 

bu ihtiyaçlara hukukan cevap verebilmek için 
kanunlar tedvin olunur, işte Kat Mülkiyeti 
Kanununda apartman hissedarları - ve komşu
ları arasındaki hukukî münasebetleri tanzim 
eden ve günün mutlak ihtiyacına cevap veren 
bir kanundur. 

Bu cihet kanunun gerekçesinde de ifadesini 
bulmuştur. Şöyleki : Zamanla gelişen ve deği
şen şartlar içinde sosyal ve ekonomik ihtiyaç
ları bir noktada tutmanın imkânsızlıklarının 
acısını kendi vicdanımızda hissetmekte ve yurt 
sathında . görmekteyiz. Bu sebeple mutlak bir 
kalkınma çabası içerisinde bulunan Türkiye'
mizde de köylerden şehirlere hızlı ve toplu bir 
şekilde tâbir caizse, göç eden gibi bir akın baş
lamış bulunmaktadır. Bu akış şehirlerdeki nü
fusun alabildiğine yükselmesine sebebolmuş şe
hirlerdeki nüfus artışı sebebi ile meydana ge
len mesken problemi dâvası ve bu dâva ve 
problemin halli için vatandaşların ve şahısla
rın malî imkânlarını bir araya getirerek inşa 
ettikleri çok katlı daire ve yapıların katları
nın ve dairelerinin hissedarlarla olan hukukî ba
ğının tesisi için getirilmiştir ve bu sebeple Kat 
Mülkiyeti kanun tasarısının gerekçesine hâ
kim olan neticeleri doğurmuştur. 

Sayın senatörler; büyük şehirlerde, artan 
nüfus merkezi yerlerde bulunan arazilerin ve 
arsaların fiyatlarının artmasına sebebolmuş, 
bunun tabiî neticesi olarak da vatandaşların 
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ucuz mesken ihtiyacını duymaları sebebiyle Hü
kümet olarak bunu karşılıyabilmek için bâzı 
zorluklarla başbaşa kalmış bulunmaktadırlar. 
Bu ihtiyacı duyan vatandaşlar belediye hu
dutları içinde ve dışında tamamen plânsız 
ve kontrolsuz bir şekilde kurulan ve inşa edilen 
birçok gecekondu mahallerinin kurulmasına 
sebebolmuştur. îste bu dağınıklık, hercümerç-
lik ve kontrolsüzlük sebebiyledir ki, belediye 
hizmetleri ağırlaşmış, emniyet ve asayişin de te
mini mümkün olmamaktadır. Bu hususlar 
pek çok hâdiselerin kaynağı ve menşei olmuş
tur. Bu mahzurlar ve sıkıntılar sadece mem
leketimize has bir keyfiyet olmayıp bir taraf
tan vatandaşlarını ucuz meskene kavuştuımak 
ve diğer taraftan şehircilik hizmetlerinde ko
laylık sağlamak zaruretini duyan birçok Av
rupa devletleri de aynı ihtiyacı önliyebilmek 
için kat mülkiyetinin kabulünde zaruret duy
muşlardır nitekim Yunanistan, İtalya, Alınan-
yan, Fransa'da bu ihtiyaçları giderebilmek için 
Kat Mülkiyeti Kanunu yıllarca evvel kabul 
edilerek tatbikatlarından müspet sonunçlar alın
mış bulunmaktadır. 

Tasarının hukukî sebebine gelince : 
Tasarı Medeni Kanunun müşterek mülki

yet hükümlerine ve onun mütemmim cüzü hu
susundaki prensibe dokunmaksızm bizzat kabul 
etmiş olduğu istisnaya yani Medeni Kanu
nunun 652 nci maddesinin son fıkrasındaki 
tahdidi kaldırmak dolayısiyle yeni bir istisna 
eklemek yolu ile yalnız ik katın değil, daha 
üsteki katların da müstakil mülkiyet konusu ola
bilmesini meydana getirmektir. 

Tasarı kat mülkiyetinden yalnız malzeme 
ve eşya üzerindeki mülkiyetini değil, aynı za
manda bir boşluk mülkiyetini de duymakta ve 
bu hususta Medeni Kanunun 644 ncü maddesi
nin hükmüne temas etmektedir. 

Nitekim tasarının esası, kat mülkiyetini müs
takil mülkiyet esasına dayandırmıştır. Katları 
ve daireleri ayıran duvarlarla bütün kat malikle
rine ortak mülkiyet hakkı tanımıştır. 

Aynı zamanda tasarı kat mülkiyetinin tesi
sinde ve tescilinde arsa payı ile kat mülkiyeti 
arasında irtibat sağlamaktadır. Her bölüme ve 
her kata ne miktarda arsa payı bağlandığı gös
terilmedikçe kat mülkiyeti tesis olunamıyacaktır. 

Bu kanım taöarısı, bilıhasısa memleketiml'zde 
fiilen teessüs ettiğini gördüğümüz kat tasar-
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ruflarının, biran önce, memleket bünyesinde 
derin yaralar açmamasını ve vatandaşlar ara
sında niza ve iıhtilâfa söbdb olmamasını temin 
için hukukî nizama bağlanmanın lüzum ve za
ruretinden doğmaktadır. 

istanbul, Ankara ve îzmir gibi birçok vi
lâyetlerimizde tapu dairelerinde yapılan bütün 
işlere bakıldığı zaman işlerin en çoklarını ve 
memurları işgal eden tapu muameleleri mutlak 
hisseli satışlardır. Hisseler karşılığında müşte
rek gayrimenkulun kat - daire ve müstakillen 
kullanmaya elverişli bölümler üzerinde 2644 sa
yılı Tapu Kanununun 6217 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 26 ve Medeni Kanunun 753 ncü mad
deleri uyarınca tesis edilen irtifak hakları teş
kil etmektedir. 

Gazetelerde ve halk arasında.kat mülkiyeti 
diye ilân edilen ve adlandırılan kat veya daire 
üzerindeki kullanma hakkı kat mülkiyeti değil 
kat tasarruflarını irtifak hakkı yolu ile tatmine 
matuf hukukî çarelerdir. Kat mülkiyeti yanlış 
ifade edilen gerçekte Medeni Kanunumuzun 
müşterek hükümlerine göre tasarruf edilen gay-
rimenkullerde hissedarlar tarafından katlar ve 
da-ireler üzerinde birbirleri lehine tesis olunan 
irtifak haklarının devamı ve dolayısiyle hissedar
larının kat ve dairelerdeki münhasır istifade
leri yukarda işaret ettiğim veçhile Medeni Ka
nunun 627 nci maddesindeki (Şüyuu idame) 
mükellefiyetinin kabulüne dayandırılmaktadır. 
Bu anİLçmalar ise malûmunuz olduğu veçhile 
ancak on sene için muteber bulunmaktadır. Bu 
sebeple müşterek gayrimenkulun devamlı bir 
maksada tahsisi mümkün olmadığından kat sa
hiplerini de huzursuzluğa sürüklemektedir. 

Hissedarlarım on yıl sonunda izalei şüyu ta
lebinde bulunabilmeleri ve dâva açabilmeleri 
hakkı olarak paydaşlar arasında haklarının de
vamlılığının mümkün olmaması ciddî şekilde 
endişelere düşürmektedir. 

Bu sebepledir ki, gelecek yıllarımızı vatan
daşlar arasındJki ihtilâfların ve nizalarm kay
nağı olmaktan kurtarmanın çabası içerisinde 
hassasiyetimizle Kat Mülkiyeti kanun tasarısı
nın biran önce kanunlaştırılmasındaki lüzum ve 
zarurete grupumuz adına iştirak etmeyi zevkli 
bir vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlarım, şu arada benim ta
lebe iken hocam bulunan rahmetli Profesör Sa-

— 146 — 



G- Senatosu B .102 
yın Esat Arsebük'ün bize derste vermiş bulun* 
duğu ve benim için bir hâtıra olan bir şeyi 
nakletmeme müsaade buyurun. 

Hepinizin tanıdığı ve pek çoklarınızın da 
benim gibi hoşaeı olup bu memlekette hakika
ten büyük eserler bırakmış bulunan Sayın Pro
fesör Esat Arsebük bize bir gün derste kanun 
mevzuu bulunan kat mülkiyetinden bahseder
ken aynen şöyle söylemişti. Bu mevzu yalnız 
Medeni Kanunda olan bir noksanlık değil, ay
nı zamanda Medeni Kanunumuzun mehazı bu
lunan İsviçre Medeni Kanununda da bu husus 
bir noksanlıktır, demişti ve kendisinin orada
ki bulunan otorite profesörleri ile görüştükle
rinde onların da aynı hususu kabul ettiklerini, 
o halde yavrular demişti bize, aynen söylüyo
rum, bir gün gelecek, bu ihtiyaç duyulacak ve 
bir kanun olarak mutlaka memleketin bu ihti
yaçlarına cevap vermek için bir kanun haline 
getirilecektir. Yalnız demişti, gani gani Allah 
Rahmet eylesin, ben belki dünyada bulunmam 
ve bunu göremem, belki de hepiniz memleket 
sathında birtakım hizmetler alacalk, bir kısmı
nız memlekette muayyen makamlarda buluna
caksınız, bir kısmınız da belki vâzıı kanun ola
rak Mecliste bulunur ve orada Ihizmet ederse 
Meclise bu kanunun gelmesini ve bunun üzerine 
eğilerek bu memleketin ihtiyaçlarını ve bünye
sini nazarı itibara alarak bu kanunu öyle ted
vin etsinler demişti. Ben, kendisinin ruhunu 
şad etmek üzere mekânı cennet olsun ve ken
disinin o yerde rahat yatmasını Allah'tan dile
rim, bu kanunun da bugün gelmiş olmasından 
dolayı onun bir talebesi olarak grupum adına 
konuşmaktan dolayı şu anda duyduğum ve 
içimden gelen iyi duyguları da Yüce Senatoya 
iletmekte, hocamın daha evvelki bir arzusu 
sebebiyle bu kanunun gelmiş olmasından dola
yı inşirah duyar ve aynı zamanda hocamın söy
lediği hususun bugün İsviçre Medeni Kanunun
da da aynı boşluk duyularak İsviçre'de de Hü
kümet bugünkü ihtiyacı duyarak Profesör Pc-
ter Hiller'e bir önproje hazırlatmıştır. Bu Fe
deral Hükümet tarafından Medeni Kanunun ta
dil ve kat mülkiyeti tasarısı olarak Meclise sevk 
edilmiş bulunmasından, tasarının memleketi
miz yönünden önemini ve değerini tesbit. etmiş 
ve bu kanunun bünyemiz için zaruri olduğuna 
işaret etmiş olduğuna göre Rahmetli Profesö
rün yirmi yıl önce söylemiş olduğu husus, bu-
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gün İsviçre'de dahi duyularak bu kanun teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kat mülkiyeti .kanunu tasarısı yedi bolüm 

içinde 58 maddeden ibarettir. 

Birinci bölüm genel hükümler, ikinci bölüm 
kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, 
üçüncü bölüm kât mülkiyetinin ve kat irtifakı 
sahiplerinin hakları, dördüncü bölüm kat ma-
likleı 'inin ve kat irtifak sahiplerinin borçları, 
beşinci bölüm anagayrimenkulün yönetimi, al
tıncı bölüm kat mülkiyetinin ve kat irtifakının 
sona ermesi, yedinci bölüm son hükümlerden 
ibarettir. 

Tasarı, bizim grupumuzun görüşüne göre 
hazırlanışı ve muhtevası bakımından memleket 
ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap verebilecek 
mükemmeliyettedir. 

Bölümler çok sistemli bir şekilde birbirine 
bağlantılıdır. Bu tasarı vukuflu ve çok esas
lı şekilde manalı ve olumlu bir çalışmanın mah
sulüdür. 

Yukardan beri izahına çalıştığımız Medeni 
Kanunumuza hâkim olan mütemmimcüz prensi
bi, bir binanın kat, daire ve bölümlerinin müs
takili en müllkiyet konusu olmamasına mânidir. 
Bu sebeple mevzuatımızda kat mülkiyeti reji
mini himaye eden bir kanun hükmü yoktur. 

Bu sebepledir ki, Medeni Kanunun 753 ncü 
maddesi uyarınca irtifak hakkı tesisini ve böy
lece kat mülkiyetinin kendisi olmamakla bera
ber, ona yakın az çok teminata bağlı hukukî 
bir çaredir. 

İşte çoğalan ihtiyaçlara cevap verebilmek 
için Tapu Kanununun 26 ncı maddesini değişti
ren 1 . 9 . 1954 tarihli ve 6127 sayılı Kanun çı
karılmıştır. Bu kanunun uygulama alanı çok 
geniş olan hukukî dayanağmı Medeni Kanu
nun 753 ncü maddesinin tanzim ettiği şahsi ir
tifak hakkından almıştır. 

6127 sayılı Kanunun kabulünden bu yana 
on sene geçtiğine göre Kat mülkiyeti kanun 
tasarısının bu tehlikelerinden dolayı bünyemiz
de doğuracağı mahzurları, sosyal ve ekono
mik sahadaki milletçe çekeceğimiz sıkıntıları
mızı ve üzüntülerimizi giderecek çok lüzumlu 
ve hayati bir mevzuu olarak ele alınması kana
atinde bulunduğumuzu grupum adına ifade et
meyi ifası zaruri bir vazife sayarım. 
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Bu ksnsun birçok vatandaşların el emeği ve 

göz tlüru ile kazandığı paralarla almış olduğu 
katın tıaıkiki sahibi ve maliki yapacaktır. Böy
lece memleket sathında bir feraftılık yaratacak 
ve büyük ıstırapları dindirecektir. 

Muhterem senatörler; Kat mülkiyeti kanım 
tasarısı birkaç yıldır emek verilerek vukuflu 
çalışmalar neticesinde kanun tekniğine ve ya
pısına uygun olarak hazırlanmış ve memleketi
mizde hissedilen mutlak ihtiyaca katı olarak 
hukuikî bünyesi itibariyle cevap veren bir ka
nun bulunduğunu grupum adına inanarak 
beyan ederim. 

Sayın senatörler. Bu kanunun hazırlanma
sında emeği geçmiş bulunan komisyonların bü
tün üyelerine teşekkürü bir borç bilir, tasarı
nın biran evvel kanunlaşarak memleketimize 
ve Yüce Milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı A. P. si Senato Grupu adına gönülden gelen 
duygularla Cenabı Haktan niyaz eder, beni din
lemek lûtfunda bulunan Yüce Senatonun Baş
kanına ve muhterem-üyelerine yine A. P. Gru
pu adına teşekkür eder hepinizi hürmet ve ta
zimlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın 
Artus. 

KONTENJAN GRUPU ADINA AMlL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Grupu adına Kat Mülkiyeti kanun tasarısı 
hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere Yüksek 
Huzurunuzu işgal ediyorum. 

Medeni Kanunumuz 1926 da yürürlüğe gir
mişti. Medeni Kanunumuz, bilindiği gib% bir 
katın muhtelif, bir evin, bir gayrimenkulun 
muhtelif katlarının ayrı bir mülkiyete konu 
olmasını yasaklamış bulunuyor. Medeni Ka
nunun 657 nci maddesinin son fıkrasında bir 
evin muhtelif katları üst hakkı teşkiline mev
zu olmaz, diye bu hükmü açıkça ifade edilmiş 
bulunuyordu. 

Yine Medeni Kanunun kabul etmiş olduğu 
616 ve mütaakıp maddelerinde kabul edilmiş 
bulunduğu mütemmim cüzü esası, bir gayrimen
kulun muhtelif katlarının ayrı bir mülkiyete 
konu olmasına mâni idi. Bu sebeple bu kanu
nun hazırlandığı tarihe kadar, bir mülkiyet 
şekli olarak katların ayrı bir mülkiyete konu 
olması memleketimizde mümkün cteğildi. Fakat 
eski hukukumuzda, Medeni Kanunun «eşrin-
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den evvel buna imkân mevcuttu. Bir kimse 
eski hukukta mevcudolan ifadelere göre bir 
gayrimenkulun üst kısmına malik olamadığı 
gibi bir diğer kimse de gayrimenkulun alt kıs
mına malik olmadan onun üst kısmına sahi-
bolabiliyordu. Buna bilâhava tâbiri ile bir 
gayrimenkulun muayyen bir kısmına sahip, fa
kat bilâhava diye ifade edilen bir kayıtla bu 
tapu sicilinde belirtiliyordu. Onun üst kısmı 
bir başkasının olabiliyordu. Biz bunu, Medeni 
Kanunun yürürlüğe konmasına dair olan ka
nun bu kalbil hakları mahfuz tutmuştur. 30 nen 
maddede Kanunu Medeninin gayrimenkul si
cillerine dair olan kaidelerine göre tesisleri ar
tık kabîl olmıvan aynî haklar, bir evin katının 
mülkiyeti, başkasının arazisi üzerinde ağaç
ların mülkiyeti tescil edilmeyip sadece ve lü
zumu derecesinde işaret olunmakla iktifa olu
nur. Bu haklar her hangi bir sebeple ortadan 
kalktıktan sonra artık yeniden tesis edilemez, 
hükmü vardır. Demek ki, eski hukukumuzda 
başkasının arazisi ürerinde akaçlara sahibolmak 
bir başkasının gavrimenkulü üzerindeki, bir 
kata sahibolmak mümkün idi. Bunları Tatbikat 
Kanunu saklı tutmuştur. Su şartla ki; her 
hangi bir sebeple zcmanla cürüyüp mahvolma 
veya yangın ile ortadan kalkma şeklinde bun
lar silindiği takdirde, yani fiilen var olmak
tan uzaklaştıkları takdirde artık yeniden bu 
hakları tesis etmeye imkân yoktur. îşte busrüne 
kadar cari olan hukukî durum budur. Fakat 
Medeni Kanun ve bmm Medeni Kanunumuzun 
mehazı olan îsviçre Medeni Kanunu kat mül-
kivetini yasaklamış olmasına rağmen di#er 
bâzı Avrupa memleketlerinde kat mülkiyeti ka
bul edilmekte ve tatbik edilmekte idi. Misal 
olarak en yakınlarından başlamak suretiyle, Ro-
manva'vı, Bulgaristan'ı, Yu<Tiıslavya'yı, îtalya'vı, 
Fransa'vı, Belçika'yı zikretmek kabildir. Bu 
memleketlerde kat mülkiveti mevcut idi, ka
nunlarında ver almış idi. Ve ayrı bir kat mül
kiyeti şeklî olarak kullanıla^elmekte idi. Bu 
sayededir ki, bilhassa ikinci Dünya Harbinden 
sonra şehirlerde bu memleketlerde başta İtalya 
ve Fransa olmak üzere şehirlere köylülerin 
akıniyle şehirlerin büyümesi ve işçi sınıfının şe-

I hirlerde birikmesi neticesinde, terakümü neti» 
i cosinde şehirlerin alabildiğine genişlemesini ön-
> lemek ve birçok katları ihtiva eden »•ayet sıhhi 

ve modern birçok apartmanların yapjtoıoa &a* 
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bil olmuştur. Biz de İkinci Dünya Harbinden 
conra, 1946 senesinde bir mesken buhraniyle 
karşı - karşıya kaldığımız zaman memleketimiz
de kat mülkiyeti tesisi meselesi ortaya atılmış 
ve Medeni Kanunun tadil edilip böyle bir mül
kiyetin tesisinin mümkün olup olmadığı mese
lesi günün konusu olmuştur. O zamanlarda 
İnmun ilk zorluğu tapu sicili bakımından ken
dini gösterdi. Biliyorsunuz, biz Medeni Ka
nunla beraber tapu sicili sistemini kabul ettik, 
gavrmenkullerde. Yani bir şrayrimenkule sahi-
bolabilmek için o gayrimenkulun tapu sicilinde
ki °avfasında bir kimsenin malik olarak tescil 
edilmiş o^as ı lâzım?elir. Avnî hak dediğimiz 
^avr'n^nkül üzerindeki, hakkın dogması ancak 
t,nr,„ii \}n kab:ldir. Tebcil olmadığı takdirde bir 
hak ididasma imVân yoktur. 

Tamı siciline kavıtlı olmıyan gavrimenkulle-
r'm dorumu meml.eketm.i7de ayrı bir konu teş
kil eder. B^nı temas ederek vaktinizi almak 
i^tem^m. Simdi tapu sicili bizde ufki olarak 
düzenlenmiştir. Parselleme esasına dayanır. 
Bir r>arse1 di'"er parsel;n yanındadır ve her 
p a r ^ ' u birbirini takibeden sayfaları vardır, ta
mı sicilinde, iste W, mülkiveti söz konusu o1-
dufm zaman denildi ki; ufki tescil yen'ne bir 
şakuli sistemi tapu sicillerine intikal ettirmek 
müşkül oİpe°ktır. Çünkü bir parsel üzerinde 
yukarıva do^ru yapılmış ol°-n bir apartmanın 
muhtelif katları ayrı maliklere aidolacağı için 
bunları tapu sicilinde belirtmek çok zor olacak
tır. Tamamen sistemi değiştirmek icabedecek-
tir. Bu bakımdan kat mülkiyetinin kabulü müm
kün değildir. Bunlar 1946 - 1947 senelerinin 
memleketteki fikirleri idi. Buna rağmen ihti
yaçlar cemiyeti tazyik etmeye devam ediyordu. 
Bu ihtiyaçların tazyiki karşısında nihayet 
1954 te çıkarılan bir kanunla Tıspu Kanununun 
26 ncı maddesinin tadili suretiyle ve Medeni 
Kanunun 753 ncü maddesindeki şahsi irtifak 
haklarından faydadanmak yoluyla kat mülkiye
tine benziyen bir usulün memlekete ithali za
ruri oldu. Bu suretle tatbikatta her gün işitti
ğimiz gibi, «kat aldım, kat sattım» gibi sözlerin 
kullanılmasına imkân hâsıl oldu. Hakikaten 
fiiliyatta da birçok kimseler bir kat sahibi ola
rak o kata aidolan tapuyu ceplerine koymak im
kânına sahibolmuşlardır. Bu nasıl yapılıyordu? 
Bu, anlında tamamen Medeni Kanunun 624 ve 
mütaakıp maddelerinde belirtilmiş ve düzenlen-
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; miş okn müşterek mülkiyet esasına dayanan bir 
| mülkiyet şekli idıi. Bu müşterek mülkiyet şek-
1 linde evvelâ taraflar yaptıkları bir anlaşma ile 

Medeni Kanunun 627 nci maddesinde yazılı okn 
bir hükümden faydalanarak bu müşterek mül
kün taksimini on yıl için geri bırakıyorlardı. 
Müşterek mülkiyette şöyle bir esas var : Herkes 
her zaman taksim isteyebilir. Taksim, mahke
meye dâva açmak ve şuyuun ihalesini istemek 
suretiyle olur. Fakat hissedarlar böyle her za-

; man taksim istenebilmesi gibi çok gayrimüsait 
1 bir vaziyette kendilerini bırakmak istemedikleri 

için, bu kanunun verdiği imkândan faydalana
rak aralarında bir anlaşma yapıyorlar ve on 
sene müddetle taksim istemiyeceğiz diye karşı-

' lıklı olarak birbirlerine taahhüdediyorlar. Bu 
suretle 10 sene müddetle izalei şüyu dâvası aç-

• ması imkânı ortadan kalkıyor. Ve 10 sene o müş
terek mülkiyete dâhil olan hissedarlar, kat sa-

, hipleri rahat yaşama imkânı buluyorlar. Fakat 
Medeni Kanunumuz bu taksimi bertaraf etmek 

i imkânını ancak 10 sene için mümkün kılıyor. 
; Dahaı fazla süreyle bir anlaşma yapmak imkânı 
I yok. Şimdi, bu kanun 1954 te çıktı, yani bu 
j Medeni Kanunun irtifak sisteminden faydalan-
ı maık suretiyle aslında müşterek mülkiyet olan, 
i hisseli olan gayrimenkullerde hissedarlardan 

herbirinin bir kattan faydalanmasını öngören 
anlaşmalar 1954 ten beni yapılmakta olduğuna 
göre ve onlar da on sene müddetle taksim berta
raf edildiğine göre demekki, şimdi 1954 - 1965 
yıllarında artık bu evvelce ta.:<hhüdedilmiş olan 

I on sene süreli taksimi bertaraf etme mukavele-
I leri sona ermiş bulunuyor. Bu sona ermenin 
j neticesi ne olacaktır? Bu sona ermenin neticesi 
i şu olacaktır : O katlardan birisine sahibolan 
i kimse, bilhassa malî durumu kuvvetli olan bir 
{ kimse rahatlıkla mahkemeye müracaat ederek, 

gayrimenkulun satılmasını, yani onun taksimi-
! ni, yine başka bir ifade ile şuyuun izalesini is

teyebilecektir. istediği takdirde meselâ sadece 
; evinde işgal ettiği kattan başka bir şeyi bulun-

mıyan yani malî vaziyeti, malî durumu sadece 
işgal ettiği o kattan ibaret olan bir aile birden
bire bir taksim dâvası ile karşıkarşıya kalacak 
ve tabi.:.dyle taksim mümkün olmadığı için 
şuyuun izalesine karar verilecek; gayrimen
kulun satılmasına karar verilecek ve gayri
menkul satışa çıkarılacak. Bu takdirde haki
katte 80 000 - 100 000 lira vererek edinmiş ol-
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duğu katın karşılığında belki kendisine satış I 
neticesinde daha az bir para, 60 000 - 50 000 
lira gibi daha cüzi bir para verilmek suretiyle I 
o kat ile, o gayrimenkul ile alâkası kesilebile
cek. Demekti,' kat mülkiyetini düzenliyen ka- I 
nun bu bakımdan tam zamanında imdada yetiş
miş oluyor. Kanun tam zamanında gelmiş olu
yor. Bu, işte arz ettiğim büyük mahzuru ve çok 
önemli sosyal şikâyetleri öniiyeeek nitelikte bir 
kanun olarak Yüksek Huzurunuza sunulmuş 
•bulunuyor. Ancak, arz ettiğim gibi 10 yıl müd
detle Medeni Kanundan faydalanmak suretiyle 
10 yıl müddetle taksimin geri bırakılmasını is-
tiyen anlaşmaların en eskileri artık sona ermiş 
bulunmaktadır. Ve onlarda taksimi istemek 
imkânı hâsıl olmuştur. Pek kuvvetle mümkün
dür ki, birtakım spekülâsyon meraklıları ken
disinin malî durumunun kuvvetli olmasından 
faydalanarak apartmanın tamamını ucuz bir 
şekilde ele geçirebilmek için bu şuyuun izalesi
ni istemek yoluna başvuracaklardır, hattâ baş
vuranlar olduğunu da yargıç arkadaşlardan 
işittim. O halde bugün Yüksek Huzurunuza ge
len kanunun en mühim ve en önemli olan ilk 
faydası şudur : Halkın faydasına, bu noktada 
her şeyden evvel sosyal mesele yönünden bir 
çare bulmak oluyor. Spekülâsyon meraklılarının, 
diğer hissedarları, kendileri ile beraber hisse
dar olan diğer kimseleri ezmelerine imkân ver
memek gibi büyük bir içtimai faydası olduğu 
anlaşılıyor. 

İkinci önemli nokta şudur : Arz ettiğim gibi, 
•bu şahsi irtifak hakkı yolu ile yapılan muamele
ler aslında bir müşterek mülkiyettir ve hisseli 
gayrimenkul, bildiğimiz hisseli gayrimenkul va-
ziyetindedir. Hisseli gayrimenkulden farkı şu : 
Anlaşma olmuş aralarında; herkes, sen birinci kat
tan, ben ikinci kattan, sen üçüncü kattan fay
dalanacaksın diye aralarında anlaşma olmuş, 
bundan ibaret. Ve birinci katın sahibi olduğu 
kanaatindedir, irtifak hakkı dolayısiyle, diğeri 
ikinci katın sahibi olduğu kanaatindedir. Fa-
kDt müşterek yerler ve bütün arsa üzerinde ta- I 
biatiyle müşterek mülkiyet durumu devam et- I 
moktedir. Şimdi, kat mülkiyetini düzenliyen bir 
kanun olmadıkça elde bütün bu durumu, yani I 
'bunların aralarındaki, paydaşların aralarındaki I 
hukukî durumu Medeni Kanunun müşterek mül
kiyet için koymuş olduğu birkaç madde ile I 
623, 624, 625 gibi birkaç maddeyle halletmek | 
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zarureti hâsıl oluyor. Halbuki bu maddeler, 
arz ettiğim gibi, tamamen tipik ve değişik, ken
disine mahsus bir mülkiyet şekli olan kat mül
kiyetini idare etmeye, düzenlemeye yeterli de
ğildir. Yeterli olmadığı için birçok ihtilâfla
rın çıkması zaruri. Şimdi daha henüz bu işin 
başmdaı olduğumuz ve gayrimenkuller yeni ol
duğu için birçokLarı tamire v. s ye muhtaç bu
lunmadığı için belki bu ihtilâflar hâd bir saf
haya girmiş bulunmuyor. Fakat çok yakın bir za
manda - hattâ şimdiden başlamıştır - bu ihti
lâfların mahkemeleri fevkalâde meşgul edecek 
kadar çoğalacağı şüpheden varestedir. 

İşte bu kanun kat mülkiyetiyle idare edilen 
gayrimenkullcriıı ne suretle idare edilecekleri
ni, bunları kimin idare edeceğini, anlaşmaları ve 
müşterek masrafların ne suretle bölüşüleceğim 
ve hangi şeylerin müşterek olduğunu, hangileri
nin müstakili en, bağımsız olarak sahip bulun
duklarını ve bütün bu konuları etraflı bir şe
kilde düzenliyen bir kanun olduğu için bu ba
kımdan da, yani kat mülkiyeti şekliyle tasar
ruf edilen gayrimenkullerde ihtilâfları önleyici 
nitelikte bir kanun olması bakımından da bü
yük bir ihtiyaca cevap veriyor. Arz ettiğim 
bu iki önemli sebep dolayısiyle ve kanunun 
uzun çalışmalar neticesinde, 1958, 1959 dan 
beri devam eden çalışmalar neticesinde ve kıy
metli hukukçularımızın gayretleriyle düzenlen
miş bulunması sebebiyle biz kanun tasarısına 
müspet oy vereaeğlz. Kanunun hazırlanmasın
da, İsviçre'nin 1CG2 de hazırlamış ve neşret
miş olduğu Kat mülkiyeti kanunu tasarısın
dan ve Almanya'nın keza o sıralarda çıkardığı 
Kat mülkiyeti kanunu tasarısından geniş ölçü
de istifade edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
Avrupa'da kat mülkiyetinin kabul edilmemesin
de direnmiş olan İsviçre ve Almanya'nın da 
bizimle birlikte, hattâ bizden biraz evvel kat 
mülkiyetini kabul etmiş olduklarını ifade et
miş bulunuyorum. Demek ki, artık kat mülki
yeti meselesi o kadar sosyal, ekonomik bir za
ruret ki, artık bu yola hemen hemen bütün Ba
tı ülkeleri, bütün medeni memleketler girmiş 
bulunuyorlar. Kanunumuz, yeni tasarı evvelâ 
kat mülkiyetinin bir tarifini getiriyor. Bu ta
rif; «tamamlanan bir yap^n-n 'kat daire, iş bü
rosu, dükkân, mağaza, mahzen gibi bölümle-
•inden ayrı ayrı ve başlı basma kullanılmaya 

elverişli olanları üzerinde o gayrimenkulun ma-
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liki veya ortak malikleri tarafından bu kanun 
hükümlerine göre bağımsız mülkiyet hakları 
kurulabilir.» Arz ettiğim gibi, kat mülkiyeti 
kendisine mahsus bir mülkiyet şekli olarak ka
nunun kabul ettiği bir sistemdir. Ve bu ken
dine mahsus süijenerist sistemde iki şeyi birbi
rinden ayırmak lâzımdır. Birisi bağımsız bö
lümler, yani herkesin kendi kendine müstakil
leri sahibolduğu yerler ki, bunları müstakili en 
satmalabilir, satabilir, miras yoliyle çocukları
na bırakabilir. Diğeri ise bunlara bağlı olan 
kısımlar ki, onlar anagayrimenkulün ve ba
ğımsız bölümlerin eklentileri ve ortak yerler 
olarak kendisini gösteriyor. Meselâ, müşterek 
garajlar, bahçe, asansör, merdivenler, çatı, v. s. 

Şimdi bir kimse, kendi katını bir başkasına 
satış yolu ile veya miras yolu ile bırakırken 
yalnız katı bırakmış olmuyor, bu eklentiler vo 
diğer kısımlar üzerinde de haiz olduğu hakları 
o katla birlikte sattığı kimseye veya mirasçısı
na devretmiş oluyor. Yani bunlar ikisi birbi
rinden avrılmasma imkân olmıyan iki manzume 
teşkil ediyor. Kanunun bir özelliği de pek ta
biî olarak bu müşterek yerler üzerindeki hak
kı, bir müşterek mülkiyet olarak kabul etmesi 
ve buna göre düzen1 emesidir. Demek ki, müş
terek olan yerler; merdiven, bahçe, asansör, ka
lorifer dairesi gibi yerler üzerinde ve diğer 
yerler üzerindeki haklar bir müşterek mülki
yet hakkı olarak düşünülmüştür. Medeni Ka
nunun 626 ncı maddesi ile kabul edilmiş olan 
prensibe uygun olarak burada pay esası alın
mıştır. O da pek tabiî olarak gayrimenkul esas 
i t ibar iy i arsa olduğuna göre arsa payı esas1-
dır. Demek ki, müşterek masraflar arsa pay1 

esasına göre bölünür. Arz ettiğim gibi bu Me
deni Kanunun 626 ncı maddesinde ifadesini bu
lan prensibin bir tatbikatından ibarettir, is
viçre tasarısında ki, şu anda elimde bulunu
yor; bu tasarının da kabul ettiği sistem ayna
dır. 712 (H) maddesinde, 1 nci fıkrada avır 
c^a^ar kabul edilmiş bulunuyor. Müşterek ka+ 

salhipleri müşterek masrafları kendi paylariylr 
mütenasibolarak, orantılı olarak öderler, pren
sibi konmuş bulunuyor. Bu aynı zamanda ka
nunun üçüncü maddesinde ifade edilmiş ol an 
kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkulün 
ortak yerlerde bağlantılı özel bir mülkiyettir 
denildikten sonra kat mülkiyeti bu mülkiyete 
konu olan anayapmm bağımsız bölümlerinden 
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her birine o bölümün kat mülkiyetinin kurul
ması zamanındaki değeri ile oranlı olarak tah
sis edilen arsa payının ortak mülkiyet esasla
rına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kuru
lur, tarzında ifade edilen kaidenin bir neticesi
dir. Demek ki, tasarnrn 20 nci maddesinde 
kabul edilen anagayrimenkulün genel giderlere 
katılması hususunda kabul edilmiş olan arsa 
payı esasına göre bölüştürülme prensibi hem 
Medeni Kanunumuzun 626 ncı maddesinin 
prensibine dayanmaktadır, hem de kanunun 
3 ncü maddesinde kabul edilen arsa payı ile, 
katların, kat mülkiyetinin arsa payı ile oran
tılı olarak tesis edilebileceğine dair konulmuş 
olan âmir hükmünün bir neticesidir Bugüne 
kadar böyle olmıyan gayrimenkullerin, böyle 
yapılmıyan gayrimenkullerin bulunduğu da işi
tilmektedir. Çünkü o zaman böyle bir kanun 
yoktu. Arsa payı ile orantılı olmadan yapdan 
irtifak haklarının bulunduğu işitilmektedir. 
Bunlar haklrnda kanunda geçici hükümler var
dır. Bu geçici hükümlere göre onlar da du
rumlarını yeni kanunun getirdiği prensibe uy
durmak ve gayritabiîliği izale etmek mevkiinde 
olacaklardır. Arz ettiğim gibi kanun idare
ciyi, idarecinin ne surette hesap vcre3eğini ve 
kat sahiplerinden teşekkül edecek olan kuru
lun, h'sscdarlarm teşkil ettiği kurulun bura
daki oy esaslarını, oylama esaslarını ve ne su
retle yönetileceğini ve bundan evvel yani bugü
ne kadar teessüs etmiş olan, arz ettiğim gibi 
6217 sayılı Kanunla tesis edilmiş olan kat irti
fakı vaziyetinde olan yerlerin yeni kanuna ne 
şekilde ve ne kadar süre içinde intibak ettirile
ceklerini anlatan hükümler ihtiva etmektedir. 
Bu suretle komisyonda da üzerinde uzun uza-
d-ya durulmuş ve müzakeresi yapdmış olan ka
nun tasarısında komisyonunuz hiçbir değişiklik 
yapmaya lüzum görmemiştir. Kanunun takdi
rimize göre, çok iyi olduğu ve uzun emekler 
mahsulü olarak 5 - 6 senelik yapman çalışma
lar neticesi olarak ve Batı mevzuatından da ge
niş ölçüde faydalanılmak suretiy^ Medeni Ka
nunumuzun esaslarına tol'f olunarak hazırlan
mış ve tekemmül etmiş olduğu kanaati bizde 
hâkim olmuştur. Bu itibarla kanunun bir de
ğişikliğe tabi tutulmadan aynen kabul bu vurul
masını temenni ederim. Bu kanunun büyük öl
çüde memleketteki dertlere ve ihtilâflara çare 
bulacağı kanısındayız. Memlekete hayırlı ol-
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masını temenni eder, grupum adına hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; Kat mülkiyeti ka
nunu tasarısı hakikaten büyük ihtiyaca cevap ve-
roerl: bir kanundur. Evvelâ ismi itibariyle her ne 
kadar Kat mülkiyeti kanunu maksadı tetmin ede
cek bir tâbir değilse de, zira aynı katların muh
telif daireleri ve muhtelif odaları da müstakil 
.mülkiyete mevzu olacaksa da diğer birçok mem
leketlerde de tâbir kat mülkiyeti kanunu olarak 
kabul edilmiştir. Bu batkımdan fazla bir mahzur 
teşkil etmiyor. 

Mulhterem arkadaşlar; yüksek malûmunuz
dur, bilhassa endüstrinin taazzuvu ve büyük şe
hirlerdeki nüfusun şiddetle artması karşısında 
ufki mülkiyet yanında şakuli mülkiyete de gidil
mesi düşünülmüş ve kat mül'kiyeti müessesesi 20 
nci Yüzyılın ilk yarısında büyük rağbet gör
müştür. Bugün kat mülkiyetini kanun yolu ile 
.•müstakil bir düzene bağlamıyan bir iki memle
ket kalmıştır. Bizim eski hukükutmuz da, yük
sek malûmunuz olduğu veçhile, yani 1926 da 
M el eni1 Kanunun kabulünden evvel kat mülki
yetine cevaz veren mevzuat mevcut idi. Mecelle
nin muhtelif maddeleri hu müstakil mülkiyete. 
katlar üzerinde hattâ aynı katların muhtelif 
dairelerinde cevaz verirdi. Mecellenin 1150 nci 
maddesi : «tki kişi beyninde müşterek olup da 
kabili kısmet olan bir hanenin fevkanisi birine 
ve tahtan isi diğerine ita olunmak üzere kısme
ti muradolundukta, yalnız binadan ibaret bu
lunan fevkani ve gerek tahtanı, yani tahtanînin 
cibniye ve arsası takvim olunarak kıymet itiba
riyle taifesini olunur. 

Keza, 1192 nci maddesi, 1193 ncü maddesi 
bu şeye cevaz vermekte idi. 1926 dan sonra 

Modemi Kanunumuz malûm maddeleriyle bu 
hususta kat mülkiyetine, yani bir mülkiyetin 
muhtelif katlarını ayrı ayrı mülkiyete mevzi 
tenkil etmesine mâni olmuştur. Yalnız eski hu
susu muhafaza eden tatbikat kanunun 18, 22 
ve 39 ncu maddeleri eski hukuk üzerine yürü
yen binalar yıkılmcaya kadar bu hava hakkı 
dediğimiz şimdiye kadar kat mülkiyeti esasını 
kabul etmiştir. 

Keza isviçre'de Medeni Kanunun meriyetin
den evvel muhtelif kantonlar arasında değişik 
tatbik şekilleri bulunmuş, Medeni Kanunun Is- J 
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viçreMe kabulünden sonra da orada da kat 
mülkiyeti kabul edilmemüştir. Malûmunuz ol
duğu veçhile, bizde bu zorunduk, bilhassa 2 nci 
Dünya Harbinden sonra kendisini göstermiş, 
Tapu Kanununun 26 nci maddesi 6217 sayılı 
Kanunla 6 . 1 . 1954 tarihinde tadil edilmiş ve 
bir kat veya bir daire üzerinde hissedarlardan 
(birisi istifadesini temin için, irtifak halkla telsi
sine ait senetler yapabilir ve tapuya tescil ede
bilir, hükmü gelmiştir. Fakat bu tatbikat da 
tenkidlere uğramıştır. Ve gercık tatbikattaki 
zorluklar bu mukavele esasına her satışta ria
yet edilmemesi, gerek bu şekilde bir yol tutul
masının kanuna karşı bir hile okluğu espirisi-
nin yayılması ve bunun yanında irtifak hakkı
nın bir nevi sükna hakkı olduğu ve sükna hak
kının da kalbili devir bulunmadığı esbabı muci-
besi ile bugün tatbikatta yani Tapu Kanunun
da yapılan değişiklik üzerine, 26 nci madde
sindeki değişiHclik üzerine bugün yaptığımız 
tatbikatı birçok bakımlardan hukukçular ten-
kid etmişlerdir. Bunun üzerine müstakil bir ka
nun tedvin etmek zaruretti kendisini göstermiş
tir. 1959 da kat mülkiyeti kanun lâyihası ha
zırlanmış ve Meclise sevk edilmişse de araya 
giren hâdiseler sebebiyle Genel Kumla gelme
miş ve kadük olarak kalmıştır. 

Bugün huzurunuza gelen tasarı 1959 yılında 
hazırlanmış olan ve Meclise sevk edilmiş olan 
tasarının hemen hemen tamaımen aynıdır. Hu
kukî esasları da aynıdır. Bizim tasarımızın hu
kuk bakımından kat mülkiyetini krJbu.l etmiş 
memleketler iki yol seçmişlerdir. Birisi, bizim 
bugün yaptığımız gibi, müstakil kat mülkiyeti 
kanunları çıkarmışlardır. Bir kısmı da, ki, Me
deni Kanunumuzun mehazı olan İsviçre'de ya
pıldığı şekilde, kat mülkiyetini müşterek mül
kiyet meselesinden hareket ederek halleden ve 
tapu sicilinde arsa payına sayfa açan bir for
mül kabul etmişlerdir. Medeni Kanunumuzun 
müşterek mülkiyete ait hükümlerini tadil et
mek suretiyle ve Medeni Kanunun içinde kat 
mülkiyetini halletmişlerdir. Bizim kanunumuz, 
ayrı birkanım halinde kat mülkiyeti kanunu 
getirmiş bulunmaktadır. Bu kanun, birçok ar
kadaşlarımızın da belirttikleri gibi, büyük bir 
'ihtiyacı karşılıyaeaktır. Bugün, 1954 yılında 
tatbikata başlandığına göre, 10 senelik şüyuun 
'idame mükellefiyeti bitmiştir. Birçok dâvalar 
açıılmıştır ve vatandaşların ufak tasarruflariy-
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le meydana getirdikleri meskenleri birtakım 
spekülatörler tarafından ellerinden alınmak 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu bakımdan 'ka
nunun olduğu gibi çıkarılmasında çok büyük 
fayda vardır ve bizim kanunumuzun esaslı 
noktalarından birisi de Medeni Kanunla tezat 
gibi gözüken bir maddesi de kanuni şufa hak
kında kaldırılmış olmasıdır ki, bizim kanaati
mizce bu doğrudur. Yani bir kat veya dairenin 
maliki o kat veya daireyi sattığı zaman diğer 
hissedarların ve kat sahiplerinin kanuni şufa 
hakkını kullanması Medeni Kanun hükümleri
ne rağmen ortadan kaldırılmıştır ki, bu da doğ
rudur. Zira Kat Mülkiyeti Kanunu ile esas olan, 
bir elde muhtelif katların toplanması değil, her 
katın ve dairenin muhtelif şahısların elinde bu
lunmasıdır. Bu bakımdan, tezat gibi gözükmesi
ne rağmen bu kanuni şufa hakkının da kaldı
rılmış olması, kanunun maksadına uygundur. 
Kanun büyük bir ihtiyacı karşılıyacaktır ve 
Senatomuzdan t ad ilsiz geçerse büyük fayda sağ-
lıyaeaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, tendeniz 
kanunun felsefesini yapmaktan ziyade, gördü
ğüm bâzı aksaklıklar hakkında nazarı dikkat
lerinizi celfbüfcme'k üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Kat mülkiyeti kanunu medeni hu'kukumuz-
da zamanımızın zaruri kıldığı büyük bir boşlu
ğu dolduracaktır. Bu itibarla bu tasarının ha
zırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi 
arz etmeyi bir vazife biliyorum. Zamanın icabı
na göre kanunlar yapılırken, daha ziyade o 
memleketin örf ve âdetleri, gelenekleri göz 
önünde tutulması icabeder. Şimdiye kadar tat
bik edilen usule göre kat malikleri toplanarak 
her daire malikinin masraflara ne şekilde katı
lacağını ekseriyetle karara bağlarlardı. Bu ta
sarının 20 nci maddesinde arsa payı nisbetinde 
umumi masraflara iştirak prensibi kaıbııl edil
miştir. Bu prensip, şimdiye kadar alışılmış ve 
halkın kendi bünyesinden doğmuş usule karşı 
zorlayıcı ve hattâ adaletsizlik doğuracak bir 
sistem gibi gelmektedir, bendenize. Meselâ, ka
pıcı ücreti, bahçıvan ücreti, yönetici ücretleri
nin arsa payı ile hiçbir alâkası yoktur. Arsa 
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payı ne olursa olsun bu hizmetlerden istifade 
müsavi olduğu g'Joi, masraflara da iştirak payı
nın da müsavi olması icabeder. Bunları âmir 
bir hükümle dondurmaktansa daire malikleri
nin ekseriyetinin veya üçte iki çoğunluğunun ka
rarma bırakmanın daha doğru olacağına kaani 
bulunmaktayım. Meselâ bir apartmanda bir kim
senin bir odalı dairesi vardır, diğerinin üç olalı 
dairesi vardır. Odacıya, hizmet buyurma bakımın
dan hepsi aynı şekilde hareket eder ve odacıdan 
aynı derecede istifade eder. Fakat bu odacı 
masrafına gelince 1/3 nkıbetinde masrafa işti
rak edilmesi, her halde adalete uygun olmadığı 
takdir buyurulur. Ama diğer taraftan kalori
fer masraflarına gelince: Radyatörlerin dilimi
ne göre cihetteki fazla miktarda odası bulunan 
dairelerde fazla kalorifer yanacaktır. Bunun o 
niöbette iştirak etmesi lâzımdır. Orada arsa pa
yı nazarı itibara alınabilir. Fakat kapıcı ücre
tinde, bahçıvan ücretinde, yönetici ücretinde 
bunlar bütün kat maliklerine aynı derecede bîr 
hizmet göreceklerdir. Nasıl olur da 'bunlarda 
katlardaki hisse paylarına göre hesaibedilir. Bu
rada adaletsizlik okluğu takdir buyurulur. Bun
ların düzeltilmesi için nazarı dîkkatinıizî celbet-

mek isterim. Bunun en doğrusu, demin arz etti
ğim giıbi, şimdiye kadar teessüs etmiş usullere 
göre kat malikleri toplanıp kendi aralarında 
ekseriyetle verecekleri karara gört 'bunlar tak
sim ediliyordu ve bir ihtilâf olmuyordu. Yine 
kanunda böyle bir hüküm olursa ihtilâf halin
de mahkemeye başvurmak suretiyle bu işler dü-
zeltilelbitMr. Kesin hükümler konmasını bende
niz iyi görmüyorum. 

İkinci meseleye gelince: Anagayrimenku-
lün müşterek olan yerlerinin idaresinde, bâzı 
hallerde karar vermok için kat maliklerinin ta
mamının ittifakı şart konulmuştur. Bundan 
murad kat, maliklerinden birinin aleyhinde di
ğerinin söz birliği yaparak bir karar almaları
nı önlemek içindir. Böyle olacağı düşünülebilir. 
Fakat bunun aksini de düşünmok lâzımıdır. Bu 
ssfer, kat maliklerinden yalnız birisi, kendi 
menfaatine ve diğer kat maliklerinin arzuları 
hilafını inadedeeck olursa bir kişinin ekseriyete 
tahakkümü olur ki, bu daha fenadır. Ekseriye
tin, ekalliyete tahakkümü veya sözünü dinlet
mesi meşrudur, ve fakat ekalliyetin ekseriyete 
tahakküm etmesine pek kolay kolay tahammül 
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edilemiyeceği takdir buyurulur. Nerede bir 
topluluk varsa, o topluluğu alâkadar eden bü
tün kararlar ya salt çoğunlukla alınır, veyahut 
da mühim hallerde üçte iki çoğunlukla alınır. 
Bir topluluğun her meselede ittifakla karar al
masına hemen imkân yoktur. Onun için bir tc'k 
kat sahibinin, diğer katların maliklerine her 
hangi bir sebeple inadoderek tahakküm etmeni
nin önlenmesi için hiç değilse bu gibi mühim 
hallerde üçte iki ekseriyet aramaktan ileri gi
dilmemesi prensibi düşünülmek lâzımdır. Mese
lâ bir daire maliki salona açılan kapıyı kapat
mak, diğer odalardan geçmek istiyor, bunu yap
tırmak arzu ediyor. Şimdi benim anladığıma gö
re bu kanunda bütün kat maliklerinin buna rıza 
göstermesi lâzım. Ama hiçbirisine bir zarar ver
miyor. Belki aralarında bir açıklık var istemi
yor, alt kattaki muğber olmuştur istemiyor. Bu
nun için büyük müşkülâtların doğmasına 
heneo lüzmı olmadığı kanaatindeyim. Filhaıki'ka 
bir hakkın suiistimalini kanun himaye etmezse 
de bunun için mahkemeye gidip uzun uzadıya 
uğraşmaktansa o apartmanı idare öden bir idare 
heyeti vardır, bir umumi heyet vardır, onlar 
toplanıp bir ekseriyetle karar verdikten sonra 
ancak onu istemiyen, o karara razı olmıyan kim
senin mahkemeye müracaatı daha doğru olur ka
nısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususları da arz 
etmek istiyorum. Tasarının birçok maddelerimle 
görülen mühim kelimeler lüzumsuz olarak pa
rantez içinde yazılmıştır. Bilhassa tarifler kıs
mında ve birçok maddelerde böyle geçmektedir. 

Bunun yazı kaidesine muhalif olduğuna kaa-
niim. Sanki yepyeni bir usul getirilmektedir. 
Onun için bu kereler, parantez içine alman hu
suslar, parantez kaldırıldığı zaman okunduğu 
takdirde mâna ifade ettiğine göre, esasen bir ke
limenin parantez içine alınması, o kelime hiç 
okunmadan gaeilso dahi bir mâna ifade etmesi 
iktiza eder. Halbuki burada parantez içine alı
nan kelimeler okunmadan mâna ifade etmesine 
imkân yoktur. Ancak mühim kelimeler, tarifler 
olduğu için bunlar parantez içine yazılmıştır. 
Bunun doğru olmadığına kaaniim. Madde sırala
rı geldikçe elbette değiştirge önergesi verecek 
isek de, şimdiden yüksek nr-arı dikkatlerini cel-
betmek için arz etmiş bulunuyorum. Bu kanu
nun bu gibi tadillerle kabul edilmesini ve mein-
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lekotimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, söz bitmiştir. Yalnız 
Sayın ö:;dcn'in bâzı sualleri vardır. Komisyon 
nasıl olsa biraz konuşma ihtiyacını duymuş ola
caktır. Sualleri lütfen kürsüden tevcih ediniz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bir iki sual sormak 
istiyorum, kanunun vuzuha kavuşması için, ko
misyon ve Hükümet izahat verirlerse pek mem
nun kalacağım. 

19 ncu maddenin son fıkrasında, «her kat ma
liki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölüm
lerde kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer 
kat maliklerine sorumludur» deniyor. Bu kusur 
Borçlar Kanununun hangi maddesinde mütalâa 
edilmektedir! Borçlar Kanununun 41 nci ve mü
teakip maddeleri mi tatbik edilecektir? 

Böyle bir dâvayı açmaya kim yetkilidir? 
21 nci maddede sigorta anlaşmasından bahsedil
mektedir. Anlaşılıyor ki, «kararlaştırılatbilir» tâ
birinden çıkan mâna, sigortanın yapılmasının 
i'akültatif olduğu meydandadır. Nitekim Millet 
Meclisinde, mecburi olmasına mütedair olan 
önergeler reddedilmiştir. Komisyonun bu husus
taki mütalâası nedir? 

14 ncü maddede, maddenin birinci fıkrasın
da «muayenehaneler» deniyor, «muayenehane
ler bu hüküm dışındadır» deniyor. Yazıhaneler
den bahis yoktur. Yazıhaneler de bu maddeye 
girebilecek midir? İkinci fıkrasında, «emsali gibi 
eğlence ve toplantı yerleri deniyor. Bu «emsali 
gibi» tabirinden komisyon ne anlıyor? 

Yine 25 nci maddenin (C) bendinde (kendi 
bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarha
ne veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle) 
denmektedir. Ahlâka, âdaba aykırı hareketlerde 
bulunmak.. Bu benzeri yerden maksat ve murat 
nedir? Meselâ g"r ellik cnrtitüsü açılabilir mi? 

26 nci madde; bu maddenin ikinci fıkrasın
daki (hâkim) tabirinden Asliye hâkimi mi mu-
radedilmektedir? 

27 nci maddede yönetim tarzı, kanunların 
emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle denili
yor. Bundan hangi kanunlar muradedikııekte-
dir?. 

Yine 23 nci maddenin 3 ncü fıkrasında hâ
kim müdahale eder, diyor. En önemli nokta da 
budur. 

— 154 — 



23.6.1935 0 : 2 
sistem kabul etmemişlerse, masrafa iştirak 
halinde, o takdirde arsaların kıymeti nisbetin-
de iştirak ederler. Bu maddenin konuşulma
sına geldiğimiz zaman, öyle zannediyorum 
ki, bu bu .kanunda en çok münakaşa mevzuu 
olacak olan bu 20 nci maddedir. Bu madde hiç
bir şekilde bugün alıştığımız şeye muhalif de
lildir, bilâkis alıştğımız şeyi eğer mukavele 
bulunmazsa tatbik edilecek hükmü ihtiva eder. 
Yani âmir hüküm yoktur, serbest mukavele 
sistemi kabul edilmiştir. Bundan endişe bu-
yurmasmlar. 

C- Senatosu B : lı 
Bıı müdahil hâkim sulh hâkimi midir, as

liye hâkimi midir, vazife noktasından ticaret 
midir hukuk mudur? Apartman katma veya 
müşterek kullanılan dükkânlara göre hüküm 
değişir mi, dükkânlara, ticarethane olan yer
lere göre hüküm değişir mi? 35 nci madde
nin (J) fıkrasında, muteber bankadan bahse
diliyor. Bundan murat nedir? Yani muteber 
olmıyan banka var mı? 3G nci maddede «pro-
tokollar.» tâbiri vardır, bu nedir? 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon.. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALÎII 

TÜRKMEN (Ağrı) — Muhteıem Başkan, sa
yın senatör arkadaşlar, evvelâ Kat Mülkiyeti 
Kanunu münasebetiyle konuşan arkadaşlar, 
Ekrem özden, Yeşilyurt, Âmil Artus ve Ada
lı arkadaşlarım bu kanunun lüzumunu, hangi 
ihtiyaçlarla bu kanunu biran evvel çıkarma
mız lâzımgeldiğini uzun uzadıya izah buyur
muşlardır. Bendeniz bu hususları tekrar et-
miyeceğim. Yalnız, bu münasebetle izhar bu-
yurulan endişe ve tevcih edilen suallere arzı ce-
vabetmeye çalışacağım. 

Evvelâ Inceoğlu arkadaşımız buyurdular 
ki, şimdiye kadar müşterek mülkiyette alış
tığımız bir sistem vardı. Onda müşterek mas
rafların iştirakinde daima oıta/ldara masraf 
pay edilirken bir araya gelir ve her katın, her 
dairenin maliki müşterek olarak kend'si ka
rar verirdi. Buna mukabil, bu kanunun 20 nci 
maddesi âmir hüküm getirmekle dondurulmuş
tur. Bu alışkankğımıza da aykırıdır ve adale
te de aykırıdır, buyurdular. Evvelâ şunu arz 
e leyim ki, 20 r.ri madde ile hiçbir surette 
âmir bir hüküm getirilmiş değildir. Bilâkis 
20 nci madde tamamen müşterek mülkiyet 
esaslarının getirdiği ahkâma uygun ve ona 
muvazidir. Çünkü müşterdk mülkiyette esas 
olan, müşterek masraflara her ortağın hisse
si nisbetinde iştirak etmesidir. 20 nci mad
denin getird'ği hüküm de aslında yine kat 
mülkiyeti tesis edilirken her ika tın kıymeti 
oranında kendisine tahsis edilen arsa nisbe
tinde bu masrafa iştirnk etmesidir, yani k:y-
metiyle. Esasen bu hüküm bir mrkave1e ol
mazsa tatbik edilecek hükümdür. Ve kat 
mülkivetî. ortaklar brna aykırı olarak her za
man başka bir şart ıkabul edebilirler. Yani 
eğer ortaklar kendi aralarında başka bir 

Bir de buyurdular ki, bu kanunda müşte
rek yererden istifade hakkında daima ka
nun ortakların ittifakım aramıştır ve .bunu 
aramakla filhakika ekseriyetin ekalliyete ta
hakkümü önlem'ştir. Bu doğrudur. Ama bu
na mukabil bâzı ahkâm ve ahvalde de bir 
kimse kasden direnirse o zamanda ekalliyetin 
ekseriyete tahakkümü olur. Bendenizce bu 
-ndlşe mevcut değildir. Bugün mevcudolan 
Medeni Kanunumuzda dahi müşterek yerle-
r'n tasarrufunda, idari tasarruflarından ka-
•uın bir' ks tas kabul etmiştir. Âdi tasarruflar
la bi-e bâzan l i r hissedar tok başına hare

ket edebilir. Meselâ, gayrimenkule vâki bu-
'unan bir taaruzu menetmek halinde müşte
rek hissedarın bir tanesi bile bütün hisseda
rın menfaatine olduğu için yalnız başına ha
reket edebilir. Ama daha mühim idari tasar
ruflar vardır. Onlarda hisse ve aded ekseriye-
fi aramaktadır. Zirai sistemin değişmesi gibi 
daha müh!>m şeyler vardır ki, orada ise itti-
fnk aramaktadır. Bu itibarla, bu kanunda hiç
bir şekilde buyurdrıkları gibi, her hal ve kâr
da, her mevzuda ittifak aranmamıştır. Yeri
ne göre ortaklar birleşirler ve ekseriyetle ka
rar verirler. Ama eğer bu tasarı uf hakika
ten hepsinin hukukuna taallûk ediyorsa bu 
takdirde bâzı ahvalde ittifak aranmıştır ki, 
o da zaruridrr. Yalnız bana öyle geliyor iki, 
arkadaşımın verdiği misalde; kanunun 19 ncu 
maddesini iyi takdir buyurmamışlardır. Bu
yurdular ki, bir kimse meselâ odasının bir du
var nı açacak salonu büvütmek ister, diğer
leri de sırf muhalefet olsun diye, sırf inat 
okun diye bunda direnir1 erse, buna hakkı 
voktur. Kanunda böyle bir ahkâm yoktur. 
Müstakil kat mülkiyetine mevzu bulunan gay-
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rimenkulün içinde mimari tarzında haricî şey
lerine sirayet etmemek kaydiyle bir kimse 
isttdiği şekilde tasarruf edebilir. Yani evin 
dahilî nizamında teşkilât değiştirmeikte baş
ka ortakların muvafakatini almak zarureti 
yoktur. 

Bir de buyurdular iki, yazış tarzında hata 
vardır. Çünkü bâzı kelimeler parantez içine 
alınmıştır. Buna lüzum yoktur. Çünkü bun
lar parantez içine alınsa bile mâna anlaşıldı
ğına göre, ne lüzum vardır. Dikkat buyuru-
lursa parantez içine alınanlar, bilhassa tarif 
kTsm:nda almanlar birer mefhumdurlar. Me
selâ kat mülkiyeti, müşterek malik, bunlar 
bir^r müesseseler olduğu için bunların hu
kukî mefhum olduğunu tebarüz ettirmelk 
için alınmıştır. Muayyen müesseseye işaret et-
met için yapılmıştır, zaruri ve faydalı olmuş
tur1. 

Sayın Ekrem özden arkadaşvmm sorduk
ları suale gelince: Bunlar çok uzundu, hepsini 
zaptedemedim, haddizatında bu sualler ister
dim ki, her madde geldiği zaman bunlar so
rulsun ve o zaman bunlara cevap vermek da
ha ko'ay olacaktı. Zapt edebildik1 erimin ce
vaplarını vereceğim. 19 ncu maddede deniyor 
ki, «Ortaklardan birisi kusura sebebivet ver
dimi takdirde bundan kendisi mesuldür. Bn 
hangi ahkâma göre hannri kanunun hangi mad
desine göre takibedileeektir? diyorlar. Evvelâ bu 
kanun hususi bir kanundur. Her ortak kendi 
kusurundan dolayı diğer:ne zarar verirse bun
dan kendisi mesuldür. Binaenaleyh bu kanun 
bu hakkı verir. Esasen bu kanunun bu mad
desi olmasa bile Borçlar Kanununda, bir kim
se bilerek diğerine zarar verirse ona dâva 
hakkı verir. B'naenaleyh bu husus Borçlar 
Kanununda vardır. Borçlar Kanununun birçok 
yerlerinde der ki : Bu kanunda ahkâm bulun
mazsa umumi ahkâma gidebilir. Binaenaleyh bu
nun için endişe etmeye lüzum yoktur. 

Bir de mecburi sigortayı ne şekilde alır. 
Muhterem arkadaşlarım, ilk tasarı getirilirken 
mecburi sigorta mefhumu da getirilmiş idi. 
Fakat Millet Meclisinde bu mesele uzun uza-
dıya konuşulmuş, mecburi isgortanm bâzı fay
daları olmakla beraber, bugün kat malikle
rinin birçoğu satmaldıkları dairenin parasını 
öderken müşkülât çekmektedir. Bir de mec
buri isgortanm olması altından kalkılmaz bir 

yük olacaktır. Bundan dolayı ortaklar ister
lerse mecburi sigortaya tabi olurlar, tstelerse 
bu husus ihtiyarlarına bırakılmıştır. Mecburiyet 
kaldrılımıştır. 

Sorduğu suallerden birisi, tasarının 24 ncü 
maddesine, orada muayenehaler tâbiri olduğu 
halde buraya yazıhaneler mefhumu girer mi, 
girmez mi? Komisyon bunun hakkında ne dü
şünüyor dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde işyerleri 
hakkındadır. İşyerleri, yeni gayrimenkul kü
tükte işyeri olarak kayıtlı olursa işyeri olarak 
kullanılır. Fakat vazıı kanun buna rağmen, bu 
işyerleri mefhumuna girmekle beraber> bâzı 
müesseseleri tehlikeli görmüştür. Bunların bu
raya sokulmasını menetmiştir. Meselâ, hastane, 
lâboratuvar, klinik v. s. gibi. Bunları umumi 
sıhhate muzır gördüğü için, işyeri mefhı.mu-
na girmeîde beraber, bunların bu yerlerde açı-
lamıyacağını tasrih etmiştir. Yazıhane mefhu
mu buraya girmez. Yazıhane haddizatında bir 
işyeridir. Eğer kat mülkiyeti işyeri olarak 
kayıtlı ise tabiîdir ki, ora da isveri olarak ka-
zıhane olabilir. Ama muayenehanenin girmeme
sinin sebebi tamamen sıhhat bakımından teh
likeli olduğu içindir. Muavehaneleri menetmiş
tir, ama yazıhane olabilir. Mesken olarak yazıl
mışsa gayet tabiîdir ki, yazıhane girme?. Ama 
isveri ise o zaman yazıhanenin girmesinle bir 
memnuniyet yoktur. Buyuruyorlar ki, bu, ran
devu evi veya bu emsal yerlerden mıksrt ne
dir? Bundan maksat edebe aykırı şevlerdir. 
Randevüevi, kötü yerler, kumarhane filân ola
maz. Bu zamana göre ve icabı halde ihbar ha
linde hâkimin takdir edeceği ahvaldendir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Güzellik enstitüleri buna dâhil edilmiş midir, 
diye sormuştum. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Güzellik 
enstitüleri ile randevüevlerini aynı hizada tut
mamak lâzımdır. Ama ismi kamufle etmek su
retiyle o isim altında o müessese yapılıyorsa 
o başka mesele. Fakat güzellik müessesesi had
dizatında bu müesseselerden değildir. 2f ncı 
maddedeki hâkimden kasıt nedir buyurdular. 
Filhakika mevzuatımızda bir yerde hâkim tâ
biri geçerse, başka tâbir tasrih edilmezse bu 
hâkimlerden asliye hukuk hâkimleri anlaşılır. 
Umumi hükümlerde böyledir. Ama bu maddede 
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hâkim müdahale eder ve arkasındaki 33 ncü 
maddedeki sulh hâkiminden kasdedilmekî odir. 
Binaenaleyh bu kanun hâkimin müdahalesi 
mevzuubahsolduğunda daima sulh hâkini!dir. 
îster meskenlerde olsun, ister yazıhanede ol
sun, ister dükkânda olsun. Yani burada tica
ret hâkimi, asliye hukuk hâkimi değil, daima 
sulh hâkimi olacaktır. Diğer bütün suallere mad
deler geldiği vakit sual tevcih buvurularsr ce
vaplarımı arz edeceğim. Arkadaşlarım, arz 
ettikleri gibi, bu kamın hakikaten ihtiyaçların 
baskısı ile gelmiştir. Hakikaten tam zamanında 
yetişmiştir. Ve bu kanunu hazırlıvanlara burada 
minnet hisl erimle teşekkürlerini söylem ev i ve 
ifade etmevi bir vazife addediyorum. Üzerin
de çok çalışılmıştır. Bu kanunun biran evvel 
kanunlaşmasını büyük dertlerimize cevap ve
receği için biran evvel görüşülmesini ve mem
leketimize havırlı olmasını candan dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bir sual var. 
Buyurun sualinizi sorun. 

MUSTAFA VTT,MAZ ÎNOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Efendim, masraflara arsa payı 
oranında katılmakla yükümlü, dedikten sonra 
anlaşma o^adıkea divor. Peki bir odası var
dır, diğer bir dairenin 3 odası vardır. Yan. an-
lasmava gelmiyor, anlaşmaya yanaşmazsa ne 
olacaktır? 

SALİH TÜRKMEN (Devamla.) — Şimdi 
haddizatında kat mülkiyeti tesis edilirken kıy
metine göre bir arsa myı verilmiştir. Binaen
aleyh bu masraf aslmda bir kıstastır. Bir dük
kân varsa buna verilen arsa miktariyle bir 
kata verilen arsa miktarı birbirinden farklı ol
duğu için gayet tabiîdir ki. masrafa iştiraki bu 
nisbette farklı olacaktır. Yönetmeliğin tanzi
minde madde vardır, eğer yönetmeliğin tanzi
minde ortaklardan birisi kasden yanaşmazsa 
yönetmeliğin tanziminde müskilât çıkarırsa 
33 ncü maddede hâkimin müdahalesi vardır. 

BAŞKAN — Başka soru ve söz istiyen yok
tur. Tümü üzerindeki müzakereler bu suretle 
bitmiş oluyor. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, ivedilikle müzakeresini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Şimdi iki takrir vardır oku
tuyorum, efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kat mülkiyeti kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Görüşme süresi
nin çok kısalmış olması itibariyle tasarının top
tan görüşülmesini, maddelerde değişiklik is
tendiği takdirde değiştirilmesi istenilen mad
delerin ayrı ayrı oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Komisyon Başkam 
Yüksek Başkanlığa 

Kat mülkiyeti kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelerden sonra sadece önerge ve
rilen maddeler üzerinde görüşme yapılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Ağrı istanbul 
Salih Türkmen Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı gibi görü
nürse de aynı değildir. Çünkü birisinde deni
yor ki değişiklik istenildiği takdirde... ikinci
sinde sadece önerge verilmiş maddeler hak
kında.. En aykırı olanı; filân madde hakkın
da söz istiyorum demek kâfi gelmiyecektir. 
Kabul edildiği takdirde önergede vermiş olma
sı lâzımdır, şeklinde olan ikinci önergedir. Bu
nu tekrar okutuyorum. 

(Fikret Gündoğan ve Salih Türkmen'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — En aykırı olan budur. Bunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (Bir önerge mevcut
tur, okunmadı, sesleri) Ekrem Özden'in verdiği 
iki önerge vardı. Fakat vazgeçtiler. Bunun ha
ricinde önerge mevcut değildir. Şu halde.. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU • (Afyon 
Karahisar) — Bir maruzatım var. Sayın Baş
kan, buradan arz edeceğim. Saat 13 e gelmek
tedir. önergeler de yoktur. Önerge verecek 
arkadaşlar olabilir, devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim vakit gelmemiştir, va
kit gelmiş olsa idi hakkınız vardı. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Devam
la) — Böyle bir karar alınacağından kimsenin 
haberi yoktu. (Devam etselerdi, sesleri) 

BAŞKAN — Karar verilmiştir. Önerge ol
madığına göre tümünü bütün maddelerine şâ
mil olmak üzere oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.., Ekseriyetle kabul edil
miştir. 
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Kat mülkiyet i , kanım tasalısının memlekete 

hayırlı olmasını temenni ede irim. (Alkışlar) 
Kanun bitmiştir. Saat İH te toplanmak ii/e-

MEHMKT ALİ "DEMİK (Tunceli) 
beş, dakika vardır etenelini. 

BAŞKAN Peki etendim, o turunuz 
ze. Yoklama yapt ı r ıyorum. 

:)aha 

Ver i III-

3. — YOKLAMA 

• i Yoklama- yapıldı.) 
BAŞKAN ----- Çoğunluğumuz kalıııamışlir. 
HÜSEYİN K A L P A K L I O t t U ! (Kayser i ) -

O halde kanun, -kanun olmaz. Yeniden müzakere 
ve tabi tutal ım. 

BAŞKAN" Kanunun kabulünden 
y < > k i a m a yapı 1 m ıs ti r. 

K fendim, çoğunluk olmadığı için .13 e 
la oturuma son ver iyorum. 

Kapanma, saati : 12,57 

sonra 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN ----- 102 nei Birleşimin ücüneü otu- rumunu acivorun 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. Kal mülkiyeti kanunu tasarısının Mil-
let Meclisince kabul edilen metni re Cumhuri
yet Senatosu. Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru-' (Mîllet Meclisi î/516; Cumhuriyet Senato
su. t/523) (S. Sayısı : 623) (t) 

BAŞKAN •'•-• Bundan evvelki o lurumda 'ka
bul edilmiş olan Kal mülkiyeti Kanununu tek
rar arık oylarınıza arz edeceğim. Oüııkii Mil
let Meclisinden açık oyla »ve m ist ir. Her ne 
kadar Millet Meclisinde acık oya konulan her 
kanunu mutlaka bizden -geçmesi ' icabetınezse 
de, her haııyi bir te reddüde m al hal vermemek 
ve -sabahleyin ekseriyet var mıydı yok muydu 
tereddütlü izale etmek için açık oylarınıza su
nuyorum, efendini. 

2. ----- Siyasi partiler kanınıu tasarısını» Mil
let Meclisince kabıd edilen metni re Cumhuriyet 
Senatosu. (recici Komisyon raporu (Millet \fec-

. -(î) 623 S. Sayılı basmaya;: ı tutanağın .sonun
dadır. 

tisi 1/560; Cumhuriycl Svna.tosu 1/551) (S. Sa
yısı : 619) (2) 

.BAŞKAN Almış olduğunuz karar gere
ğince Siyasi par t i ler kanunu tasarısının 'müza
keresine devam ediyoruz. Komisyon yerinde
dir. Bakanlık 'mümessilleri de burada, 

Komisyon S nei maddeyi tamamladı mı efen
dim ! Sayın Betil... Komisyon hazırladı im 
efendim 8 nei maddeyi :' 

OttOlOİ KOMİSYON SÖZ^nSÜ ZİHNİ BU
TİK (Tokat') Maddeyi biraz sonra «göndere
ceğiz efendim. 

BAŞKAN* Şimdi 13 ucü maddenin müza
keresine geçiyoruz. 13 ucü maddeyi t ek ra r 
okutuyorum. 

MADDE 13. Parti (lenel Başkanı parti 
tüzüğüne f»:öre seçilir. 

(2) 619 S. Sayılı hasnmyazı 21 . 6 . 19fi; 
e/ünlü 100 nen Birleşim Tutanak Deryisine huy-
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Par t iy i temsil yetkisi Genel Başkana ai t t i r . 

Par t i adına dâva açma yetkisi ve dâvada hu
sumet yetkisi, Genel Başkana veya ona izafeten 
hu yetki ler i kul lanmak üzere par t i tüzüğünün 
göstereceği pa r t i mercilerine aittir*. 

Par t i Genel Başkanı , merkez ' k a r a r ve yö
netim organlar ın ın tabiî başkanıdır . 

Pa r t i tüzüğü, Genel Başkana görevinin yeri
ne getirilmesinde ve yetki ler inin kullanılmasın
da yardımcıl ık veya vekillik etmek üzere, genel 
başkan yardımcısı , genel baskanvekil i veya ge
nci sekreter gibi adlar la gerekli gördüğü ' say ıda 
yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların ne su
retle seçileceğini pa r t i tüzüğü gösteril*. 

Hükümete kat ı lmayan siyasi par t i ler arasın
da Millet Meclisinde -15 ten az olmamak üzere 
en fazla milletvekiline salıibolan par t in in genel 
başkanına, ana mu İni lef e t par t is i lideri sıfatiy-
!c, (Türkiye P»üyük Millet Meclisi üyeliği öde
nek ve yolluğu ila dâhil olmak üzere) Başbaka
nın aldığı ödenek ve yolluğa eşit ödenek ve yol
luk ödenir ve kendisine bir resmî taşıt aracı ay
rılır. Anamuhalefet part is i lideri. Devlet pro-
1 okolündc. Başbakandan sonra ve diğer l»akan
lar Kurulu üyelerinden önce yer alır. 

Ana muhalefet, partisi liderine ayrılan resmî 
I aşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Baş
bakana ait resmî taşıl aracının seçimlerde kul
lanılmasına dair kanuni kayı t lamalar uygula
nır: 

BAŞKAN - Kî ncü madde hakkında söz is-
tiyen'.'.. Sayın Tevetoğlu. Sayın Demir. Sayın 
Baki Güzey. 

VASFİ GFdiGBP ı l 'rlY) - Sayın Başkan 
bu madde hakkında önerge varsa okunsun, ıttı
la kesbedeliın. ona göre konuşalım. 

. BAŞKAN Bu önergeleri okutalım da da
ha iyi olur efendim. 

( ıımhuriyot Seııalosu Başkanlığına 
Tasarının Kî neii maddesinin aııamuhalel'et 

part isi lideri ile ilgili beşinci ve altıncı fıkrası
nın maddeden çikarıhnasuıı arz ve teklif ede
rim. 

Afyon K ara hisar 
Celâl Tevfik Kavasapan 

Yüksek Başkanlığa 
Kî ucii maddenin 4 ncü bendinde1: (Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliği ödenek ve yollu-
ü'iı da dahil olmak üzere Başbakanın a ldır ı öde-
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nek ve yolluğa ait ödenek ve yolluk ödenir ve 
kendisine bir resmî taş ı t aracı ayrıl ır . Anamu
halefet par t i s i l ideri) fıkrasının çıkarılmasını 
arz ve eklif ederiz. 

Eskişehir Bursa 
Ömer Ucuza I. Baki Güzey 

Y üksek Başkanl ığa 
Ki ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişiril-

mesini arz ve eklif ederim. 

«Hükümete kat ı lmıyau ve T. B. M. M. tide 
g rupu olan mulhalefet par t i le r i l iderlerine T. B. 
M. M. üyeliği ödenek ve yol luğu da dâhil ol
mak üzere Başbakanın aldığı ödenek ve yollu
ğa eşit ödenek ve yolluk ödenir ve kendisine 
resmî taşıt aracı ayrılır . Muhalefet par t i lider
leri Devlet protokolünde Başbakandan sonra ve 
diğer Bakan la r Kurulu üyelerinden önce yer 
alır. Muhalefet part i liderlerine ayr ı lan resmî 
taşı t aracının seçimlerdi1 kullanılmasında Baş
bakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kul
lanılmasına dair kanuni kayı t lamalar uygula
nır. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Başkanlığa 
Kî ncü maddede par t i liderlerine resmî taşı t 

aracı ve Başbakanın ödenek ve yol luğuna eşit 
ödenek ve yolluk tahsisini istiyen bölümün mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fe th i Tevetoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kî ncü maddenin 5 nei fıkrasının kaldırıl

masını arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Sırr ı Uzunhasanoğlu 

BAŞKAN --- Buyurunuz Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ THYKTOriLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem a rkadaş la r ım; görüşülmekte 
olan kanun tasarısının Kî ncü maddesindeki 
pa r t i genel başkanlarına ve muhalefet partisi 
liderinin yetkilerine ve vasfına aidolan fıkrala
ra aynen katı l ıyorum. Faka t Hükümete kat ı l 
mıyau siyasi par t i ler arasında en fazla millet
vekilim1 salıibolan partinin genel başkanına ta
şıt aracı tahsisi ve ayrıca Başbakanın aldığı 
ödenek" ve yolluğa eşit ödenek ve yolluk öden
mesi hususundaki kısmın kaldırılmasını arzu 
ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, bu resmî taşıt vasıta

ları Parlâmentomuzda yıllardan beri söz konu
su olan ve daima gerçekten kötüye kullanılan 
bir husustur, bir konudur. Memleketimizin 
böyle bir kalkınma çağında ve devrinde borçla
rımız, mütemadiyen dış borçlarımız artarken 
borçlarını, ancak açıklarını kapatan bir bütçe 
ile idare edilen bir memlekette daha yeni mas
raflar, daha yeni lüks, daha yeni taşıt araeı 
saltanatı tesisi yoluna gitmemiz hakikaten ga
riptir, acıdır ve bu münasebetle yapılan bu 
teklifin muhakkak reddedilmesini, bu hususta 
verilmiş önergemizin lütfen kabul buyu nıl m ası
nı Heyeti Umumiyenizden istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugü
ne kadar getirilen birçok kanunlarda bilhassa 
siyasi partilerle ilgili kanunlarda meselâ bu ka
nunun yine diğer bir maddesinde partilerin 
aldıkları oya göre bir tahsisat verme temayülü 
vardır. Dikkat buyurulursa gerek Anayasada 
ve gerekse siyasi partiler tasarısında yer alan 
•bâzı hususlar daimî surette ana muhalefet par
tilerine daha fazla hak tanımakta, fakat mu
vazene unsuru olduğu iddia edilen ve edilecek 
olan küçük partiler birçok haklardan mahrum 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten demokra
tik rejimin yaşaması isteniyor ve arzu edili
yorsa, bu kürsüden birkaç defa söylediğim 

gibi, Millî Bakiye Kanunu bunun için getiril
miştir. Onun için küçük partilerin şu veya bu 
şekilde getirilen kanunlarla onların daima ya
rarlanması ve müstef id ol maları temin edilmeli
dir. Bu sağlandığı takdirde ümidederim ki o 
zaman istenilen demokratik rejimin temeli da
ha sağlam olur, kanaatindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bugün parti 
gruplarından her milletvekili kendi partisine 
ayda muayyen bir aidat yatırır. Büyük parti
lerde ayda yüz liradır. Küçük partilerde bir bi
na kiralamaktadırlar. Bir küçük partinin 15 me
busu varsa o mebusların üzerine yükletilen mad
di külfetle, büyük partilere yükletilen maddi 
külfeti düşünmek lâzımdır. Yine anamuhalefet 
partisinin lideri yurt sathında seyahate çıktığı 
zaman onun imkânları ile küçük partilerin im
kanlarını düşünme]? lâzımdır, Ben şahsan şu 
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kanaatteyim ki, buraya getirilen bu madde gö
nül arzu ederdi ki; önce küçük partilere bu 
hakkı tanısın, ondan sonra anamuhalefet parti
sine doğru gidilsin, daha iyi olurdu. Değişti
rip değiştirmemek Yüksek Senatonun ve muh
terem üyelerin takdirine aittir. Sayın Tevet-
oğlu bunun çıkarılmasını istiyor. Bu hususta 
bâzı takrirler var. Ben de bunu arzu ediyorum. 
Ben inanıyorum ki, bu memlekette demokratik 
rejimin yaşıyabilmesi için, küçük partilerin var 
olması, devam etmesi, kuvvet bulması lâzımdır. 
Onun kuvvet bulması için ne lazımsa onu getir
mek, çıkartmak şarttır ve elzemdir. 

Bendeniz bu hususla ilgili olarak bir takrir 
vermiş bulunuyorum. Takririmin mahiyeti şu
dur : Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu 
olan partilere verelir. Burada sadece, «Millet 
Meclisinde grupu olanlara» denmiş. Niçin Se
natoyu da almamış? Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grupu olanlara aynen anamuhalefet 
partisine tanınan hakların tamamının tanın
ması yerinde olur, isabetli bir hareket olacaktır. 
Anamuhalefet partisi liderine vereceksiniz tah
sisatı, vereceksiniz arabayı. O her türlü im
kânlardan faydalanacak, fakat kuvvetlenmesini 
istediğimiz ve buradan müdafaasını yaptığımız 
Millî bakiye sistemi kalbul edilirken, bunun 
müdafaası çok yapıldı, küçük partilerin bu im
kânlardan faydalanmasını sağlamak ve onların 
da haklarına hürmet etmek lâzımdır. Eğer 
küçük partilerin yaşamasını istiyorsak anamu
halefet partisine tanınan hakların bunlara da 
tanınması gerekir. Banim gönlüm bunu arzu edi
yor. Küçük partilere her türlü imkânların ta
nınması lâzımdır. Banim temennim budur. He
pinizin gönlünün de bunu arzu ettiğini zanne
diyorum. Küçük partilerin yaşımaları istika
metinde oylarınızı vermenizi arzu ediyorum. Bel
ki d-e bâzı arkadaşlar aksi istikamette kullanır
lar. Bu memleketi sevenler oylarını, verdiğim 
takrir istikametinde kullanırlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem senatör arkadaşlarım; bu mad
dede anamuhalefet partisine Başbakanın almış 
olduğu tahsisatın verilmesi mevzuubahistir. Onun 
için evvelâ meseleyi şu yönden alalım. Bu para 
evvelâ bütçeden verilecektir. Bütçe niçin tan
zim edilir ve bütçe nedir? 
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Bütçe her şeyden önce âmme hizmetlerinin 

görülmesini temin eden ve onların sarfiyatını 
gösteren bir cetveldir. Binaenaleyh evvelemir
de bu meselenin, bir parti başkanına araba ve
rilmesi veya tahsisat verilmesi bir âmme hizme
ti midir, değil midir? Evvelâ bu noktadan ele 
almak lâzımdır. Eğer biz bunu, bu tahsisatı 
kabul edecek olursak partilerin âmme hizmeti 
noktasından bir üstünlüğünü ve bütçeden cemi
yetlerin diğer âmme hizmetlerinden daha üstün 
bir karakter taşıdığım kabul etmiş oluruz. Ce
miyetler, siyasi partiler ancak âmme hizmet
lerini görmek için gelirler. Yoksa âmme hizme
tini görecek olanlar tahsisattan, bu milletin 
ödediği vergiden para almak için gelmezler. 
önce hizmet yapmak asıldır, bu bir. 

ikinci nokta; verilecek miktar az veya çok
tur, belki de bir şey tutmıyabilir. Fakat benim 
kabul edemediğim mesele partilerin memleket 
meselelerinden üstün olduğu noktasını kabul 
etmiş oluyoruz ki, Parlâmentoca buna taraftar 
değilim. Evvelâ memleket 'hizmeti, ondan sonra 
parti hizmetleri gelir. 

Diğer bir mesele de şudur : Bu teşekküllere 
Başbakanınki kadar tahsisat verdiğimiz takdir
de bugünkü siyasi sistem ve bugünkü seçim sis
temi içinde Koalisyon hükümetleri kurmak im
kânlarını kaybederiz. Her parti bir anamuhale
fet partisi olmak temayülünü güder. Çünkü 
insanlardaki psikolojik 'hâdiseler onları daima 
bir Başbakandan sonra protokole dâhil olmak, 
bir resmî arabaya sahibolmak ve onun tahsisa
tını almak muhalefet partisi başkanını daima 
Koalisyon hükümetlerine girmekten ictinabeder 
bir hale getirebilir. Bu itibarladır ki, Hükü
met kurmalarında da yarın için birtakım zor
lukların da meydana gelmesi mümkündür. Onun 
içindir ki, ben protokol noktasına aleyhtar deği
lim ve hattâ bütün parti başkanlarına bu pro
tokolde bir yer verilsin, falkat tahsisat nokta
sından buna. taraftar değilim. Onun için şu fık
ranın çıkarılmasını teklif ediyorum : «Başbaka
nın aldığı ödenek ve yolluğa eşit ödenek ve yol
luklar ödenir.» fıkrasını çıkardıktan sonra, 
«Devlet protokolünde Başbakandan sonra yer 
•alır.» cümlesi kalmak suretiyle bir takrir verdim, 
iltifat etmenizi rica ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
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HÜSNÜ DlKEÇLlGlL (Kayseri) — Muh-

terem arkadaşlarım; 13 neti madde muhalefet 
partileri başkanlarına araba verilir, tahsisat 
verilir deniyor. Ama nereden? Sanki biz Tür
kiye'nin bütçesini, gelirini bilmiyoruz, istir
ham ederim arkadaşlarım, karşılığını bulunma
dan Hazineden önümüze gelene para dağıtmak 
doğru değildir. Bilhassa memleketi idare eden
ler önce kendi nefislerinde fedakârlık yapma
lıdırlar. Parti liderlerine araba, tahsisat ver
mek tamamen fedakârlığın dışında bir davra
nıştır ve doğru değildir. Verilmemesi iktiza 
eder. Mehmet Ali Demir arkadaşım burada 
daha evvel diğer parti gruplarına da bunun 
verilmesinden bahsettiler. Güzel, kendileri bu 
kürsüye çıkığı zaman Doğu - Anadolu'da mağara 
devrinde yaşıyan insanlardan bahsettiler, önü
müze gelene, para dağıtacak olursak, araba ve
recek olursak, tahsisat verecek olursak memle
ketin meselelerine eğilmiş olmıyacağız. Emiri 
olunuz üzülüyorum, buradan çıkan kanunlar 
halka hizmet değil, memurları yani idare 
edenleri tatmin etmek, doyurmak için çıkıyor. 
Bu madde de öyledir, önce halka hizmeti gaye 
ittihaz etmeliyiz, halka doğru gitmeliyiz, hal
kın refahını, gelirini artırdıktan sonra bu me
seleleri düşünmeliyiz. Şunu bilelim ki, istihsa
limiz azdır, varidatımız, masrafımız alabildiğine 
çoktur. Onun için Partiler Kanunu çıkarken 
halka hizmet gayesini güden parti liderlerine, 
partililerine Hazineden para dağıtma değil, bi
lâkis vermemek iktiza eder. İstirham ederim 
Fethi Tevetoğlu arkadaşımızın takriri yerinde
dir. 13 neü maddenin hakikaten 3 ncü ve 4 ncü 
fıkraları tamamen tayyedilmelidir. Ne araba ne 
de tahsisat verilmesi doğrudur, vebal altında 
kalırız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan buyurun. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, anamuhalefet 
partisine bir motorlu vasıta verilmesi ve Başba
kana verilmekte olan tahsisat miktarı ada yol
luk ve ödenek verilmesi fikrini getiren bu ka
nundaki yeni şekle pek arkadaşlarım iltifat 
etmez görünüyorlar. Halbuki muhterem ar
kadaşlarım, ben tamamen aksi kanaatteyim. 
Burada, yani anamuhalefet partisine verilmek 
istenen tahsisattan maksat, o partinin liderinin 
şahsından ziyade onun mensubu olduğu par
tiye verilen oyların sahiplerine karşı gösteri-
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len bir saygının ifadesidir tahmin ediyorum. 
Binaenaleyh, anamuhalefet partisi liderine bir 
motorlu araç tahsisi ve Başbakana verilmekte 
olan ödenek ve yolluk nisbetinde bir ödenek ve
rilmesi fikrini ben şahsan benimsemiş bulunu
yorum. muhterem arkadaşlarım. 

Gelelim Sayın Demir'in teklifine. Bu muh
terem arkadaşım daima buraya çıkar ve orijinal 
fikirleriyle bizi daima tesir altına almak ister. 
Biz de kendini zevkle dinleriz. Fakat maalesef 
kendi fikrine iştirak edemiyeeeğim. Sebebi şu
dur. Muhterem arkadaşlarım, burada biraz ev
vel söylemiş olduğum anamuhalefet partisine ne 
maksatla bu hak tanınıyor? Bunu arz ettim. 
Bunun dışındaki parti liderlerinin bunu düşü
nerek evvelâ böyle bir tahsisat ve vasıtayı, 
vasıta demediler, tahsisatı kabul edeceklerini 
lıoıı şahsan düşünemiyorum. Yani anamuhalefet 
partisine hususi bir düşünce ile tanına;' bu 
'motorlu araç tahsisi ve ödenek verilmesi me
selesi ile bunun dışındaki partilerin liderleri
nin kendilerine böyle bir ödenek verilmesini 
düşüneceklerini, verilse bile kabul edeceklerini 
ben asla kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için Sayın 
Demir arkadaşımın bu takririne iltifat edil
memesini bilhassa rica ediyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muh

terem arkadaşlarım, bu Siyasi Partiler Kanunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 
bütün siyasi partilerin muayyen esaslarda bir
leşmeleri ile Yüksek Huzurlarınıza, gelmiş olan 
bir tasarıdır. O otibaıia meselenin maddeye 
taallûk eden kısmıyla meşgul olmaktan ziyade, 
işin prensibi üzerinde görüşülmesinin faydalı 
olacağını zannediyorum. 

Benden evvel konuşan kıymetli arkadaşları
mın da çoğu Türkiye'nin bütçesinin anamuha
lefet partisi liderine otomobil vermeye, ona 
Başbakan seviyesinde yolluk ve Ödenek tanın
masına müsaidolmuadığı üzerinde ısrarla dur
dular. Bir kısmı arkadaşlarımız da bir bütçe 
meselesiyle karşı karşıyayız, kamu 'hizmeti gör
mek mevzuubahsolmalı ki, 'bütçeden ödenek: ve-
rilebilsin. Böyle olmazsa ödenek verilemez yo- j 
1 undaki görüşlerini ifade ettiler. ABayaısayı 
tetkik ettiğimiz zaman eskisinden farklı da-
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rak görürüz ki, partiler siyasi hayatımızın 
vazgeçilmez unsuru halinde mütalâa edilmekte
dir. Yeni Anayasamız bunu böylece kabul edi
yor. Şimdi buradaki bir anamuhalefet partisi 
başkanına vasıta verilmesi, ödenek bağlanması 
haddizatında anamuhalefet partisine lider olmuş 
bir zatın sureti katiyede muhtacolduğu mad
di mevzular değildir. 'Bununla biz bir muha
lefet partisinin de; 'kamu hizmeti gördüğünü, 
Devlet 'hayatında, müessir bir kuvvet olduğu
nu kabul etmiş ve yalnız kabul etmekle kalma
yıp aynı zamanda bunu anlamak isemiyen 
zihniyetteki insanlara bunu anlatmış olmak 
düşüncesi'ile bu maddenin -getirilmiş olduğu 
inancındayız: Vatandaş anamuhalefet partisi 
liderinin altında aynen Devlet adamı vasfın
da bir otomobil olduğunu görür, onun da, Baş
bakan seviyesinde ödenek aldığını duyar ve 
merasimlerde Başbakanın yanında, mevki .•'kli
ğini görürse; vatandaşta, evvelemirde şu 
şuur doğacaktır. Demek ki, muhalefet de ay
nen iktidar gibi bir hizmet unsurudur. O 
hakle memleket meseleleri -bahis konusu oldu
ğu zaman muhalefette kalmaktan korkmadan 
hizmetlerin üzerinde samimiyetle ve dürüstlük
le durulması lâzımgelir diye. ve bu aynı za
manda, bir anamııhalefet partisinin liderini 
de zannediyorum ki, yani esasen kendisinde 
meveudolan büyük çaptaki düşünme kabi
liyetini biraz daha inceltmek suretiyle daha 
derin düşünmeye de «sevk eder. Yani onu da 
mesLiliyetiyle daha çok haşhaşa getirecek mâ
nevi bir unsur olur-. 

Arkadaşlarım bunun bütçeden ödeneni ive
ceğini, 'kamu hizmeti olmadığını ifade ettiler. 
Arkadaşlar, bütçeyi geçirdik. Patan kiliseye1 

100 000 liralık ödenek ayırıyoruz. Bütçeden bir 
para ayırmasını biliyoruz da, bir memleketin 
kaderinde müessir olan bir siyasi partiye bir 
senelik ödeneğin topu topu 50 bin lirayı geç-
miyen parasını ayırırken, bu hatıra geliyor? 
Yani, bu üzerinde maddi bakımdan durulacak 
bir mesele olmamak icabeder, kanaatindeyim. 
Mevzuu daha ziyade, arz ettiğim gibi, mânası 
itibariyle ele alırsak maksat tamamiyle aşi
kârdır. Yani memlekette iktidar ne ise mu
halefette odur. iktidar ne hizmet görüyorsa, 
muhalefet partisi de aynı hizmeti görü.yoi'. 
Binaenaleyh bu havavı anlamak, göstermek 
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lazımdır. Kvvelâ Devlet memurlarına da an
latmak lâzımdır. Vatandaşların hizmetini gö
rürken karşısına .gelen zatın iktidarda ise baş
ka muameleye tabi tutulması, muhalefette ise 
başka muameleye tabi tutulması zihniyetin
den, hâlâ o bakiyesi mevcudolan zihniyetten 
kurtaralım onu, ondan sonra vatandaşa bu 
zihniyeti vermek içindir. Vatandaş da bilsin 
ki, iktidar benden de olsa haksız taleplerde 
bulunmak için katiyen bana imkân verecek 
bir sistemin içerisinde yaşamıyorum. îşte 
meseleyi bu zaviyeden incelersek umarım ki, 
bütün arkadaşlarını'yıllık masrafı arz ettiğim 
gibi topu topu öO 000 liranın içinde müta
lâa edilebilecektir. 

Çünkü Başbakanlığa gelenler Parlâmento 
üyesi olacaklar. Bir Başbakan gözlerde büyü
tüldüğü kadar ödenek almaz, ayda bin lira 
ödenek alır, yılda bu 12 000 lira eder. Bir oto
mobilin yıllık masraflarını hesaplarsanız 
2 000 - 3. 000 lira, binası v.s. ile bu 50 000 
liranın altındadır. Zaten mevcut Oadillâklann 
bir tanesini alsak kâfi gelir. Taşıt mevzuun
daki suiistimalleri koca Türkiye'ye verilecek 
bir tek arabanın üzerinde toplamaktansa me
selenin üzerine başka zaviyelerden eğilelim. 
O zaman değil bir tane muhalefet lideri baş
kanına verilecek otomobil, Türkiye'de mezar
lık haline getirilecek otomobil bulma kabil
dir. Bunun üzerinde bir sözüm. yok. Ama 
mevzuu tekrar ı-iea ediyorum maddi mevzu 
olmaktan daha ziyade mânevi cephesi ile ele 
alalını ve değişik alacak bundan sonraki siya
si partilerde muhalefet kim o gelir, iktidar ki
me gelir belli olmaz. Bunu kestiremeyiz, bi
lemeyiz. Kime gelirse gelsin bir anamuhalefet 
partisini onore etmek her halde rejime sayg^ 
göstermek mevzuunda daha faydalı neticeler 
tevlideder kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ila
ha 4 arkadaşımız söz almış bulunmaktadır. Fa
kat kifayet takriri gelmiştir. 6 arkadaşımız 
konuşmuş olduğundan dolayı bu kifayet tak
rirlerini oya koymaya mecburuz. Söz istiyen
ler, Sayın Gümüşoğlu, Sayın Karasapan, Sa
yın Gerger, Sayın Açıkalm'dır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin oylanması

nı arz ederim. Afyon Karahisar 
Tvaşim 'Hancıoğlu 
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BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz 

efendim? Komisyon olarak, konuştuktan sonra 
önergeyi oya koyacağım. Buyurunuz Sayın 
Bet il. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BBTİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım; fa
kir bir milletiz, dert. ve ihtiyaçlarımız çok. Bu 
itibarla bir kuruş dahi harcarken, hele yeni 
harcama mevzuları kararlaştırılırken son de
rece hassas ve dj&katli olmaklığımız lâzım
dır. Bu itibarla metin aleyhinde konuşan ar
kadaşlarımıza. bu bakımdan hak vermemek 
mümkün değildir. Ancak, biz iktisaden .sos
yal olarak kültürel sahada kalkınmamızı de
mokratik hukuk Devleti.rejimi içinde başara
bilme kanısında bulunuyoruz. Ve demokratik 
hukuk Devleti rejimini sağlam temellere is-
tiııadettireeek her türlü sarsıntıya karşı ko
ruyarak yaşatmak istiyoruz. Bu itibarla 
memleketimizde bu bakımdan faydalı teamül
ler tesis etmeye ihtiyacımız vardır. Millet 
Meclisinin kabul ettiği metin ; Millet Meclisin
de en fazla milletvekiline sahibolan, Hükü
mete kat ılmıy an siyasi parti, anamuhalefet 
partisi liderine deniyor ve ona Başbakanın al
dığı ödenek ile, bir resmî taşıt tahsis ediliyor. 

Komisyonumuz harcama noktası üzerinde de
min özetlediğim nokta üzerinde hassasiyetle 
durduktan sonra, demokratik hukuk Devleti re
jimini yine demin ifade ettiğim gibi yaşatma 
bakımından güzel tezmüler tesisine ihtiyacol-
duğunn. da nazarı itibara aldık ve milletvekili 
adedini, Millet Meclisindeki milletvekili adedi
nin 1/10 u kadar olması şeklinde'mütalâa ettik. 
Buna 1/5 dediğimiz takdirde, yakın zamanlar 
için tahmin olunur ki C. H. P. veya Adalet Par
tisinden birisi, 10 - 12 milletvekili olan bir si
yasi partiye de anamuhalefet partisi denilemez 
450 milletvekili seçiyoruz. Onun için bir objek
tif ölçü 15 Ekim I9fil. seçimlerinin sonuçları da 
nazara alınmak suretiyle hiç olmazsa milletve
kili adedinin 450 milletvekilliğinin onda birini 
almış olduk. Komisyonumuzun mülâhazaları 
budur. Bunda fayda olduğunda komisyonumuz
ca mülâhaza edilmektedir. Bu ve buna mümasil 
güzel geleneklerin tesisi bakımından iltifatınızı 
komisyon adına rica- ediyorum, takdir Yüksek 
Hcvetinizindir. (Sorular var. sesleri) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — iki 

hususu öğrenmek istiyorum. Birincisi şu : 
C. H. Partisi ile Adalet Partisi birlikte Hü
kümete geldiğini kabul edelim. Tamam mı? 
Diğer küçük partiler de, birisi 30, birisi 28 mil-
vekiline sahibolduğunu kabul edelim. O zaman 
anamuhalefet partisi olarak bunların içerisinde 
30 kişi olanı anamuhalefet partisi olarak kabul 
edilecek mi, edilmiyecek midir? (45 kişi ola
cak sesleri) 

Ana muhalefet dışında, Hükümet burada, 
küçük partileri en büyük anamuhalefet partisi 
olarak kabul etmiyccek mi? 

ikincisi sorum da şu. Niçin Millet Meclisi 
nazarı dikkate alınmış da Senato nazara alın
mamıştır?... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ZIHNI BE-
TÎL (Devamla) — Evvelâ ikinci sorunun ce
vabını arz edeyim. Komisyonumuzda niçin mil
letvekili adedi nazara almıyor da Cumhuriyet 
Senatosu üyesi adedi nazara alınmıyor noktası 
üzerinde duruldu. Cumhuriyet Senatosunun 
güven oyu verme, veya onu esirgeme yetkisi 
yoktur. Hükümet güven oyu ile işbaşına gelir, 
o esirgenildiği zaman da vazifesinden uzaklaşır. 
Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosunun Geçici 
Komisyonunda konuşulur, binaenaleyh Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin durumunu da bu nok
tada müessir bir durum olarak nazara alalım 
demedik, gerçeğe eğildik ve doğru olanm mil
letvekillerinin sayısını nazarı dikkate almanın 
doğru olduğu kanaatine vardık. Ve esas olarak 
Millet Meclisinin kabul ettiği metni uygun gör
dük. Ancak Millet Meclisinde en fazla millet
vekili olan ve Hükümete iştirak etmemiş bulu
nan Millet Meclisinin kabul ettiği metin bu. 

Demek ki, Millet Meclisinde bir Karma Hü
kümete iştirak etmemiş 6 tane üyesi var. O da
hi anamuhalefet partisi olarak grup kuramıyor. 
Onun üzerinde düşündük, dedik ki, Millet Mec
lisinde grupu olanlardan en fazla üyesi olan 
grup 10 milletvekili ile kurabilir, 11, 16, 18, mil
letvekili ile kurulabilir. Anamuhalefet partisi 
diyoruz, koalisyona katılan partiler bir Başba
kan seçiyorlar, Başbakan Devlet Bakanları, Ba
kanlar, 11 milletvekilliğine sahip bir siyasi par^ 
tinin lideri de protokolda, Başbakandan sonra 
geliyor. Güzel bir gelenek olmaz, âdet olmaz, 
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dedik. Beşte biri alalım, o zaman 90 milletve
kili kazanmış olması lâzımdır. Küçük partiler 
için yakın zamanda pek mümkün olmadığından 
onu da uygun görmedik. C. H. P. ve Adalet 
Partisi kendisine hasrediyor denilir ve bu deyiş 
kaklı tenkidlere vesile olur, dedik. Hiç olmazsa 
onda bire siaıhibolsun, dendi, 45 milletvekili. Tak
dir sizin. Anamu'halefet partisi liderine ödenek 
verilmez. Takdir sizindir sayın arkadaşlar. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sözcüden ce
vaplandırılmasını rioa ettiğim husus şudur : 
Millet Meclisinde 44 üyesi olan bir parti var. 
Bu parti koalisyonda yer «almamış, Hükümet 
teşkiline katılmamıştır. Anamuhalefet partisi 
bu kanunun metnine göre mantıkan ve hukukan 
var mı, yok mu? 

ZÎHNl BETlL (Devamla) — Efendim, muh
terem arkadaşlar, Anayasamız, grup teşkili için, 
10 üyeyi şart koşuyor. 10 üye de niye 9 üye de
ğil? 9 olur da. 8 niye olmuyor, denilebilir. 
Burada muhalefet partisine, anamuhalefet par
tisi unvanı veriliyor ve o muhalefet partisinin 
liderine resmî taşıt ile Bugbakana verilen ödenek 
tahsis ediliyor. Komisyonumuzun mülâhazaları
nı ve Millet Meclisince kabul edilen metnin ni
çin değiştirildiğini sizlere arz ve izdi ettim. 
Biz komisyon olarak huzurunuza mutlaka ka
bul etmek istirhamıyla bir teklif getirmiş de
ğiliz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Millet 
Meclisinde mevzuubahsolmamış da komisyonumuz 
ilk defe ortaya koymuş da değil. Biz esası uy
gun gördük, ama Millet Meclisince kabul edi
len metni ihtiva ettiği, istimal ettiği şartlar 
itibariyle uygun görmedik, değişiklik yaptık. 
Ve o kanaatteyiz ki bu demokratik hukuk Dev
leti rejiminin iktidar ve muhalefet münasebet
lerinin arzu ettiğimiz, özlediğimiz şekilde cere
yan etmesi bakımından iyi bir bsşl'aaıgıç ve de
vamlı bir .gelenek olacaktır. Anayasamız siya
si partüeri iktidar veya muhalefette oldukları
na bakmaksızın demokratik hayatımızın temel 
unsuru telâkjri ediyor. Yani, yönetme ile denet
leme vazifeleri arasında fark görmüyor, iktidar 
ve muhalefet ınünasebetleri bakımından bunu 
biz güzel bir başlangıç diye mülâhaza ettik. 
Devamında fayda olur, diye mülâhaza ettik. 
Bu suretle sizin tetkikinize, tasvibinize, tak
dirinize arz ediyoruz. 
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BAŞKAN — Saym Betil, siz suallere cevap. * 

vermiyorsunuz, maddelerin müdafaasına geçi- • 
yorsunuz efendim. 

i 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sualime ce
vap alamadım. 

ZİHNÎ BETÎL (Devamla) — Muhalefet 
partileri... 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Muhalefet 
partileri dağılıyor, mânasına geliyor. 

ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşım, noktai nazarını kabul ettirmek için 
sual sordu bendenize, muhalefet partilerini kal
dırıyorlar mı diye. Bu tarzda sorulan sual, 
suale muhatabolanı hataya düşürüp aksi tezi de 
olanı noktai nazarını desteklemeye matuf alellâ-
cele bir cevap alma gayretinde kendini göste
rir. Muhterem arkadaşımı bundan tenzih ede
rim, muhalefet partilerini kaldırmak mevzuu-
bahis değildir. Anamuhalefet partisi dediğimi- ; 
ze göre başkaca muhalefet partileri de mutasav- j 
ver. İçlerinden birisine anamuhalefet partisi di- j 
yoruz. Ne haddimize bizim muhalefet partile- I 
rini kaldırmak, aklımızdan geçebilir mi? i 

BAŞKAN — Saym Etker, sualinizi sorunuz. 

RİFAT ETKER (Ankara) — Siyasi parti- j 
ler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır, di- : 
yor. Sonra Anayasamızda bir kayıt daha var. \ 
Diyor ki, bütün teşekküller kanun önünde eşittir. ; 
Şu vazgeçilmez unsurda ne diye tefrik yapılıyor, \ 
bu sualimin birincisidir. j 

İkincisi de Anayasamızda vatandaşa, aileye \ 
bir imtiyaz verilmez diyor. Şu maddede bir 
imtiyaz yok mu ? j 

ZİHNÎ BETlL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir siyasi parti seçim ile, genel se
çimde 22G üye veya daha fazla milletvekili ka
zanırsa iktidara geçer. Ve o partinin Başkanı 
Başbakan olur. Şimdi bu şartı ihraz etti diye 
o siyasi partiye imtiyaz mı veriyoruz? 4 ncü 
karma Hükümette Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir ba^ıms-z üyesi, hiçbir siyasi partiye 
ba^lı değil Başbakandır. Kendisine resmî taşıt 
veriyoruz, Başbakanlık ödeneği veriyoruz. Bu 
bir imtiyaz mıdır? Binaenaleyh en az 45 millet
vekiline sahibolaeak, Hükümete katılmamış bu
lunacak. Eğer 45 milletvekiline sahibolan, Hü
kümete katılmıyan siyasi partiler üç veya 4 tane 
ise içlerinde en fazla üyeye sahibolana anamu-
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halefet partisi diyoruz. Bir imtiyaz yok. En 
fazla üyesi olan faydanacaktır, bu metne göre. 

BAŞKAN — Sayın Gerger, sorun sualinizi. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bir ciheti öğ

renmek istiyorum. Komisyonumuz, anamuhale
fet partisi liderine vereceği tahsisatı bütçede na
sıl tahsis edecek, nasıl tanzim edecek? Bu tah
sisat bütçenin hangi bölümünde yer alacaktır? 

ZİHNİ BETlL (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bu kanunun kabul ettiği baş
kaca ödenekler de vardır. Eğer bu kanunun ka
bul ettiği ödenekler Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabul edilir ve bu kanun yürürlüğe gi
rerse o ödenekler için Bütçe Kanununda gerek
li işlemler yapılacaktır. Eğer bu ödenekler ka
bul edilir ve bu kanun yürürlüğe girerse, Bütçe 
Kanununda yapılacak birtakım işlemleri Saym 
Gerger arkadaşım yolunda görmezse o zaman 
onun sözcüsüne bu soruları sorar veya teklifleri 
ile yanlışlığı doğrultur. 

BAŞKAN — Saym Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhalefet parti

si lideri Parlâmento üyesi olmadığı takdirde, 
Başbakana muvazi olarak bir ödenek alacağına 
göre bundan emekli keseneği kesilecek midir? 
Tekaüdiyeye tabi olacak mı? İkincisi; partinin 
gayrimuayyen şahıslarına Meclisçe maaş tahsisi 
mümkün müdür? 

ZİHNİ BETlL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, adı üstünde, ödenektir bu. Ne 
emekli keseneğine tabidir, ne emeklilik aylığına 
Bu bir ödenektir. O durumu ihraz ettiği, mu
hafaza ettiği müddetçe bu ödeneği alır. Usu
lüne tevfikan da vergisi kesilir. 

BAŞKAN — Saym özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, sözleriniz arasında komisyon olarak yöne
timle denetimi birbirinden fark ettirmediğini
zi belirttiniz. 200 er milletvekilli iki partinin bir
leşerek iktidara geçtiklerini, 40 milletvekili bir 
partiye de murakabe vazifesinin düştüğünü 
kabul edelim. Bu kadar iki büyük partinin kar
şısında denetim görevini 40 milletvekili gibi az 
bir sayıyla başaran bu partinin liderine bu im
kânların sağlanmasını birinci fikrinizle uygun 
görüyor musunuz? 

ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Efendim, biz 
yönetim ile denetlemeyi komisyon olarak bir te
lâkki ettik demedim Sayın Özgüneş. Bunu Ana-
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yasa telâkki ediyor. Diyor ki, Anayasa «siyasi 
partiler ister iktidarda olsunlar, ister muhalefet
te olsunlar demokratik siyasi 'hayat-m vazgeçil
mez unsurlarıdır,'» Binaenaleyh' bu artık bizim 
kabulümüze muallâk değildir. Anayasada yala
dığı müddetçe prensibe samimî olarak yürekten 
bağlı bulunmak!iğimiz vazifesi düşüyor bize ve 
bu lâzımdır. Şimdi komisyonumuzun 45 rakamı 
ü zerinde n için durduğun ıı arz etti m. 

Biz, sizlerden ayrı bir teşekkül değiliz. Bir 
tasarı Umumi Heyetlerde kolay tetkik edileme
diği için komisyonlara havale ediliyor. Biz ko
misyon olaralc size yardımcı olmak için bittabi 
tasvip ve kabulünüze iktiran etmek üzere bir 
önçalışma yapmış bulunuyoruz. Siz, 40 kâfidir 
dersiniz, teklif edersiniz, Yüksek Heyet kabul 
ederse, 40 rakamını kâfi görür. Bu rakamlar 
mutlaka öyle olması 1 âz imgelen riyazi kurallar 
değildir. Yüksek Heyet ne lakdir ederse o olur. 

BAŞKAN---Sayın Batur. 
SEPHİ BATUK -(Sinop) — Sayısı Başkan, 

araba- hususunda bir vuzuh yok. Araba muhale
fet liderinin bizzat şahsına mı tahsis ediliyor* 

Sonra şoförü, yakıtı ne olacak, bunun içinde 
mündemiç midir.'" Yoksa, kuru bir araba -mı ve
rilecektir? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) - - Muhterem ar
kadaşlar, bu hususu tanzim eden kanun vardır. 
Taşıt tahsis edildiği zaman bunun şoförü, yakı
tı ve bakımı da içine dâhildir. 

S n P H İ B A T U R (Sinop) .--- Ayrı şey. bir 
kanun lâzım. Bu kanunda, şoför ve yakıt var mı 
yok mu? Sonra bütün partililer mi, yoksa lider 
mi kullanacak! 

ZİHNÎ BBTtL (Devamla) — Lider kullana
cak, bütün partililer kullanın ıyaeak. 

Komisyon bunu kâfi görüyor, meri mevzuata 
»•(ire. 

MUZAFFER ALANKEŞ (Oumlmrbaşkanın-
ca S. Ü.) — Komisyon tadil etsin. 

ZİHNÎ BETİE (Devamla) - Sayın Paşanı; 
bu teklifi komisyon, getirmedi. Komisyon sizin 
adınıza, bu hazırlık meselesini yaptı. Millet Mec
lisinden geliyor, bunu daha uygun bulduğu sarı
larla tadil etti. 

BAŞKAN — • Buyurunuz Sayın Kalpaklı oğ
lu. . . . . . . 

HÜSEYİN KALPAKUIOĞLU (Kayseri) -• 
Efendim, zannediyorum şu husus tesbit ediluıe-
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di. Hükümete katılımyan siyasi partiler arasın
dan Millet Meclisinde 45 ten az olmamak üzere 
en fazla milletvekiline sahip bulunan partinin 
genel başkanı tâbiri içinde, iki veya bir partinin 
iktidara gelmesi halinde geri kalan partiler ara
sında, milletvekili adedi biribİrine eşit 45 ve bu
nun üstünde olursa ne olacaktır? Burada tok 
partiden bahsediyor, partiler demiyor. Muhale
fette bulunan milletvekili sayıları, eşit ve, 45 in 
üstünde bulunan partilerden hangisi Anamuha-

' lef ot partisi olacaktır? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) Metin sarih 
efendim. Sayın Kalpaklıoğlu'nun öğrenmek is
tediği husus şu: Bir siyasi parti genel seçimde 
elde ettiği netice ile diğer siyasi partilerin hepsi 
muhalefette, birinin milletvekili adedi 4fi, diğe
rinin lek tek hiçbirisinin 4fi değil. Ama birleşir
le.esr 1.40 olabiliyor. 45 olanı var. 

BAŞKAN' - Her ikisi 4fi ise diyorlar. 
HÜSEYİN KAEPAKElOOEr (Kayseri) 

İzah edeyim efendim, bir lek partinin iki idari 
da bahis konusu değildir. Bir veya birkae parti
nin iktidarı halinde muhalefette kalanlar bir de
ğil de iki oldukları takdirde bunların hangisi 
tercih, edilecektir? Tercih nasıl yapılacaktır.' 

ZİHNİ BKTİB (Devamla) 45 ten az ol-
.mamak sartiyle en Fazla, milletvekiline sahibolaıı 
ve Hükümete iştirak etmiyeiı. 

BAŞKAN . Van i müsavi olursa dernek' isli
yorlar. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) - - S a y ı n Başka
nım, metinde bunun cevabı yok. Ya kur'a ile 
halledilir veya genel seçimi erde aldıkları Yük
sek Seçim Kurulunca kabul edilen oy miktarı 
nazara, alınır, tercih sebebi olur. 

BAŞKAN Sayın Uçagök. 

(JAVSİ ECAOÖK (Eskişehir) - • Efendim, 
kanunda anamuhalefet partisi liderine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yol
lukları dâhil olmak üzere Başbakanın aldığı öde
nek ve yollukları da alır diyor. Eğer bu anaınuha-
lofef parti lideri ayın zamanda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi ise, hem kendisine verilen 
ödenekleri, hem Başbakanın ödeneğini almakla 
dokuz bin lira civarında bir para. alacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — • Yani ayrıca mı?... Sayın Bet il 
anlaşıldı mı sual efendim? 
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ZİHNİ BETİ i (Devamla) -•- Anlıyamadım T 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, diyorlar ki, burada 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ödeneği ve yollu
ğu da dâhil olmak üzere. Yani cifte faıhsisat mı 
alacaktır, diyor. 

ZİHNÎ BETİL (Devamla) -— Muhterem ar
kadaşlar, mesele vazıhtır. Yalnız eğer temayülü
nüz maddeden hu hükmü kaldırmaksa komisyon 
sözcüsüne namütenahi sual sormak bunun yolu 
değildir. Madde gayet acıktır. Anayasamıza gö-
re Başbakanın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi olması şarttır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi olması şart olan Başbakan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ödenek ve yolluğu 
dışında Başbakan olduğundan dolay: ne alacak
sa. anamuhalel'et partisi lideri de onu alır, ne 
alıyorsa, ne alacaksa, neyi alması hakkı ise. 

flAVSİ HOACÎÖK (Eskişehir - - Öyle de
miyor kanun. Türkiye Büyük Millet Meclisi ay
lık ve yollukları da dahil olmak üzere. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) - Bunun dışın
da Başbakanın almakta olduğu, almaya hakkı 
olduğu ödenek ve yollukları da alır diyor. 

BAŞKAN -— Başka soru yoktur, kifayet tak
ririni okutuyorum efendim. 

(Rasim Hancıoğlu'nun yeterlik öner is i tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Simdi beş tane takrir okuduk. 
Dört tane daha geldi. Bunları da okutalım on
dan sonra kifayet takririni oylarınıza sunaca
ğım. Bir yandan da geliyor efendim. 

Cuımburiyet Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin 5 nci fıkrasının tasandan 

çıkarılmasını arz ederim. 
TaJhiî Üye 

Vehbi Ersii 

Yii'ksek Başjkanlığa 

lo ncü madde o nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve 6 nci fıkranın da mad
de metnimi en çıkardımasını arz ederim. 

Yozgat 
Sadık Artuıkmaç 

5 nci fıkra : «Hükümette ka'tıianıyan siyasi 
partilerin arasında en fazla milletvekiline sahi-
b'olan anamuhalefet parti'si lideri Devlet proto-
kolunda Başbakandan sonra ve diğer Bakanlar 
Kurulu üyelerinden önce gelir, yor alır. 

Y"üksek Başkanlığa 
lo ncü madde 4 ncü ve 5 nci fıkra.sftım aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Osman Zeki Gümüşoğiu 

Millet Meclisi genel seçimi erinde en fazla 
oy alan iki büyük partinin genel başkanlarına 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ödenek ve 
yollukları dâhil olmak üzere) Başbakanın aldığı 
ödenek ve yolluğa eşit ödenek ve yolluk ödenir 
ve kendilerince bir resmî taşıt aracı aynin-. 

Bu iki büyük partinin genel başkanları Hü
kümette vazife aldıkları takdirde yukarıdaki 
fıkra ile tanınan hakları Hükümetteki vazifeleri 
devam ettiği sürece düşer. 

Devlet protokolunda Başbakandan sonra ve 
diğer Bakanlar Kurulu üyelerinden önce 4ö Mil
letvekilinden fazlasına sahibolan partilerin .«.i'c-
nel başkanlarına en son genel seçimlerde aldık
ları oy sırasına göre yer verilir. 

İki büyük partinin genel başkanlarına ayrı
lan resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılma
sında Başbakana ait resmî taşıt aracının seçim
lerde kullanılmasına dair kanuni kayıtlamalar 
uvu'iılanır. 

Yüksek Baskanlı, •xn 
13 ncü maddenin o ncü fıkrasından «Başba

kanlığa ait eşit ödenek ve yolluk ödenir» kısmı
nın çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Denizli 
Tekin A ruhimin Emin Durul 

Yüksek Başkanlığa 
lo ncü maddenin 5 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim. 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
«Hükümete katılrnjyan siyasi partiler ara

sında Millet Meclisinde en fazla milletvekiline 
sahibolan (müsavat halinde son milletvekili se
çiminde en fazla oy alan) partinin genel başka
nına... 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adalı siz oku
yun; izah edin. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, kısaca arz edeyim. Bendeniz 
bu tahsisatın verilmesine, taraftarım. Hepimizin 
üzerinde titrediğimiz bir rejim, bir demokratik 
rejim vardır. Bu madde demokrat §c rejimin te-
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meline atılmış bir harktır. Bunu mutlaka koy
mak lâzımdır. Senatonun itibarını her zaman 
söyleriz. Parlâmentonun itibarını konuşuruz, 
üzerinde titreriz. Hepsinin itibarı rejimin itiba
ri ile kâimdir. Rejimin itibarı kanaatimce gerek 
Anayasaya göre, gerek Siyasi Partiler Kanunu
na göre muhalefete tanınan itibarla, muhalefete 
verilen kıymetle ölçülür. 

Ben yalnız muhterem arkadaşlarımın tema
yülüne uyarak yani sezinlediğim temayüle u 'a-
rak şu şekilde fıkranın değşitirilmesini teklii 
ediyorum. Hükümete katılmıyan siyasi partiler 
arasında Millet Meclisinde en fazla rey alan si
yasi parti... ve taıkrir devam ediyor. 

BAŞKAN — Takriri müsaade ediniz. Başka 
bir takrir. 

Yüksek Başkanlığa 
ProtoRola ait hüküm baki kalmak şartiyle 

araç ve ödenek kısımlarının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

Başkanlığa 
13 ncü maddenin dördüncü fıkrasında «Baş

bakanın aldığı ödenek ve yolluğa» ibaresinden 
«ve yolluğa» ibaresinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Tekirdağ Aydın 
Cemal Tarlan iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Efendim, bir de Sayın öztürk-
çine'nin bir takriri vardır. O diyor ki, maddeyi 
aynen kabul edelim. Tabiî bu sonra mevzuubah-
solabilir. Bu kabul edilmezse okutalım' efendim. 
Mamafih okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü mad

denin aynen kabulünü saygı ile dilerim. 
İstanbul 

Rıfat öztürkçine 
BAŞKAN — Efendim, takrirleri dinlediniz. 

Müzakerenin kifayetini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ebmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birer birer takrirleri okutacağım. (En 
aykırısı, aykırsmdan sesleri) 

işte bu aykırlığı tesbit etmek müşkül. En ay
kırısı şudur efendim. Müsaade ederseniz bu mad
denin çıkarılması hakkındadır. 

Efendim, tamamen çıkarılmasına dair takrir 
yoktur. • Şimdi Karasapan'm takririni okutuyo
rum. , 
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(Celâl Tevfik Karasapan'm önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Buyurun takririnizi izah edi

niz. Müzakere yok tabiatiyle. 
F E T H l TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkanım, bu yalnız anamuhalefet liderine mah
sus. Benim takririm her iki lidere mahsustur. 

BAŞKAN — Takdir edersiniz ki, bu 15 tak
riri böyle beş dakikada ayırmaya imkân yoktur. 

Arkadaşlar oy vereceksiniz, dinlemenizi rica 
ederim. 

(Fethi Tevetoğlu'nun önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Takriri... 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, benim takririmi 
oylaymız. 

BAŞKAN — Bu kabul edilmezse sizinkine 
geleceğim. 

CELÂL TEVFlK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Benimki daha aykırı. 

BAŞKAN — Vallahi hangisi aykırı, hangisi 
değil bunu tefrik için .bir komisyon kuralım. 
Şimdi efendim müsaade ederseniz Tevetoğlu tak
ririni izah ettiler, Sayın Karasapan buyurunuz, 
siz de izah ediniz. (Anlaşıldı, lüzum yok sesleri) 
Sayın Tevetoğlu'nun takrirlerini tekrar okuyo
rum : 

(Tevetoğlu'nun takririni Başkan tekrar oku
du) 

SIRRI ATALAY (Karo) — Bölüm değil 
fıkrası olması lâzımdır. Tevetoğlu'nun takririn-
deki fıkra dendiği için bu Sadık Artukmaç'm 
aynıdır. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Tashih 
edelim efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz tashih edi
yorum. Bu takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

Efendim, protokol kalıyor değil mi efendim? 
F E T H t TEVETOĞLU (Samsun) — Kalı

yor, efendim, protokol kalıyor. 
BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Şimdi bir-

şey söylesem yine Adalı bana tarizde bulunur. 
Büyük farkla kabul edilmiştir. 47 kabul, 24 ret. 

Diğer arkadaşların takrirlerine sıra geldi. 
(Lüzum yok, olmaz, lüzum kalmadı sesleri) 

Arkadaşlar takrirlerini geri alırlarsa mesele 
yok. 
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MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Belki 

de şimdi koyacağınız bir takrir 50 oy fasla alır 
başkanım. 

BAŞKAN — Bir de protokol dâhil olmak 
üzere bir şey vardır. 

Bir tane daha aykırı çıktı. Sayın Uzun-
hasanoğlu'nun; hepsini kaldırıyor. Protokolü de 
kaldırıyor. 

(Sırrı Uzunhasanoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Protokolde dâhil olmak t'zere, 
diyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer arkadaşlar ısrar ediyorlar mı? (Lüzum 
yok sesleri ve gürültüler.) 

Şimdi bir takrir daha geldi, Gümüşoğlu'-
nun, okutuyorum. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Birinci takririmi freri alıvorum. 

BAŞKAN — Birincivi ereri alıyorsunuz 
Kusura bakmayın tak? irler çok, hangisinin 

en aykırı olduğunu ayıramıyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

13 ncü madde 4 ncü bendinden sonraki kıs
mın askıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Osrrt'm ZPVİ Gümüsn^ln 

T. B. M. M. de 50 d o n fa?la üy^î bulunan 
muhalefetteki rtn-rt,iWin g^uel başkanlarına 
Devlet protoko^'inde Başbakandan sonra ve di
ğer Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer ve
rilir. 

LÜTFÜ TOKOÖLU (Kocaeli) — Efendim, 
bu takr'rlerin en aykırısının reye vaz'ınm es
babı mucibesi en muhali kabul edilirse diğer
lerinin arık reye vaz'edilmemesidir. 

BAŞKAN — Yalnız müsaade ederseniz bun
dan evvelki takrirler taşıda ait idi. Şimdi 
başka fıkraya ait bir takrir geldi. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Sayın Başkan müsaade ederseniz izah ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım, 
anamuhalefet partisi liderine ödenek ve taşıt 
tahsisi hakkındaki hüküm biraz önce verilen 
takrirle maddeden tayyedilmiş bulunmaktadır. 
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Ancak, muhalefet partisi liderinin Devlet pro
tokolünde yer alması yönünden mevcudolan 
hüküm madde metninden tayyedilmiş değildir. 
Bu itibarla ödeneğin ve taşıtın tahsisine dair 
hüküm fıkrasının tâyyı ile Büyük Millet 
Meclisinde yani Senato dâhil, 50 Büyük Millet 
Meclisi üyesine sahibolan partinin liderlerine, 
başkanlarına, muhalefetteki partilerin liderlerine 
ve başkanlarına Devlet Protokolünde yer veril
mesini istihdaf eden önergeyi takdim etmiş 
bulunuyorum. İltifatınıza mahzar olursa mem
nuniyetimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil, komis
yon adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, hözcü 
sıfatiyle sık sık huzurunuza işgal etmek vazi
feme ilâveten bir de usul üzerinde konuşmak 
fazla olacak, ama affınızı istirham ediyorum. 

Şimdi kabul edilen önerge ile maddeden ko
nuşulan fıkravı kaldırdık. Onun yerine mad
deye fıkra teklif eden önergelerin de ovun
ması lâzımdır. Kabul edilen önerere, protokol 
baki olarak, protokole ait hüküm baki o'^rrık 
fıkranın kaldırılmasını istedi. Peki protokolde 
Başbakandan sonra yeni siyasi parti han»i si-
vasi parti olacaktır? Şartları nedir? Bmaena-
levh bu önergelerin ovlanması doğrudur. Sayın 
Gümüşo^lu arkadaşımızın önergesinin de oy
lanması doğrudur. 

Şimdi fıkra, dört hulusu derpiş edivordu. 
Anamuhalefet partisi lideri, anamuhalefet li
deri unvanı ile tanınacak, anılacak, unvan ve-
rilmivor, ama öyle tanınacak. İkincisi taşıt, 
üçüncüsü ödenek ve yolluk, dördüncüsü ise pro
tokolde Başbakandan sonra gedmesi hususu. 
Bunlardan ikisi kabul edildi. İkisinin kaldırıl
ması istendi. Hangi şartları tahakkuk- ettiren si
yasi partinin lideri, bu kalması oylanan bu 2 
şeve sahibolacaktır. Bunun şartlarım tesb't et
mek lâzımdır. Binaenaleyh önergelerin oylan
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim takdir buyurursanız, 
tensip buyurursanız önergenin müzakerenir mer
kezi sikletini yolluklar, ödenek ve taşıt me
selesi teşkil etmekte idi. Bu mesele halledilmiş 
bulunmaktadır. Onun haricinde olan hususları 
zaten nasıl olsa nazarı dikkate alınmış elan 
bu takrir komisyona gidecektir. Diğer takrir-
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lerle beraber mütalâa ederek bir formül halin
di; bize getirsinler. Muvafık mı efendim? (Mu
vafık sesleri.) 

Oyunuza sunuyorum maddenin, önergelerle 
birlikte, komisyona verilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkezdeki diğer organlar 
M A D D E 14. — P a r t i tüzüğü, merkez de

netçiliği gibi başka, merkez organları ve mer
cileri de kurabilir . 

B A Ş K A N — Madde hakkında değişıirge 
yok, geçiyoruz. 

15 nei maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Efendim, Ka t Mülkiyeti K a n u n u n a oy ver-

nıiyen? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Maddeyi okuyoruz. 

DÖKDİTNOÜ BÖLÜM 

İl ve ilçe teşkilâtı 
11 teşkilâtı 

M A D D E 15. - 1. ti kongresi, sayısı bin
den fazla olmamak üzere, part i tüzüğüne göre 
ilçe kongrelerince seçilen delegelerden kurulu
dur . Par t i l i , o seçim çevresinin Türkiye, Büyük 
Millet Meclisi ü y e l e r i ile il yönetim ve disip
lin kurullar ı başkan ve üyeleri, il kongresi
nin tabiî üyeleridir: ancak, geçici il yönetim 
kuru lu üyelerine tabiî üyelik h a k k i tanınmaz. 

t i kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. İl yönetim kurulu, il başkanının baş
kanlığında olmak üzere, pa r t i tüzüğünün gös
tereceği sayıda - il başkanı dâhil - yedi ilâ on-
beş üyeden kurulur . 

İl yönetim k u m l u n u n il kongresince nasıl 
seçileceği, merkez yönetim organınca ne. gibi 
hallerde ve nasıl işten el çektireceği ve geçici 
yönetim organlarının nasıl kurulacağı parti tü
züğünde gösterilir, t ş teu e! çektirme kararının 
il yönetim kuruluna bildirilmesinden haşlıyarak 
birbuçuk ay içinde il kongresi toplanarak yeni 
daimî il yönetim kurulunu seçer. B u süre 
içersinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş 
değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

o. ti teşkilâtı arasında bir il disiplin ku
rulu bulunur . İl başkan iyi e il disiplin kuru
lunun, nasıl seçileceği ve il disiplin kuru lunun 
üye sayısı parti tüzüğünde gösterilir. 

53.6.1906 O :3 
4. B u maddede yazıh kuru l la r ın görev ve 

yetkileri, pa r t i tüzüğünde belirtilir. 
'BAŞKAN Bu madde hakkında iki t ak r i r 

•vardır. Biri Sayın B e t l i in bu maddenin yerine 
Millet Meclisi metninin kabulü, diğeri ise 
Sayın Özden'in takrir idir . 

Takrirleri okutuyorum, -efendim.' 
Yüksek Başkanlığa 

15 ne i madde yerine 'Millet Meclisince ka
bul edilen 15 nei maddenin kabul olunmasını 
arz ve teklif ederini. 

Tokat 
Zihni Bet il. 

Senato" Yüksek Başkanlığına 

Siyasi Part i ler Kanunu tasarısının 15 nei 
maddesinin 3 numarlı bendinde il disiplin ku
rulundan bahsedilmekle ve fakat bu kuru lun 
görevlerinin ne olacağı part i tüzüklerine bıra
kılmakladır. Bu kadar önemli ve intizamı 
âmmeyi ilgilendiren bir hususun . Par t i le r 'Ka
nununda tanzim edilmesi bir zaruret t i r . Bu 
sebeple mezkûr :> neü bendde aşağıdaki şe
kilde bir ilave yapılmasını arz ve teklif ederim. 

15 nei madde ."> No.lu bende ilave : «İl di
siplin urganı, il çevreninde part iye kayıtlı 
üyelere ait. disiplin şikâyetlerine ve par t i ih
tilâflarına bakar.» 

İstanbul 
Mkrom Özden 

KKHEM ÖZIH'ÎN ı İstanbul) Hüz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özden. 
KKREM ÖZttN (İstanbul) Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar Par t i ler Kanununun 15 
nei maddesinin :> neü fıkrasında il teşkilâtı 
arasında, bir-il disiplin kurulu kurulduğunu 
ve il baskaniyle bu il disiplin kuru lunun na
sıl seçileceği, il disiplin kuru lunun üye sayı
sının part i tüzüğünde. gösteril oeeği -hususu 
tasrih edilmiştir. Ancak disiplin organının 
ne ile, ne işlerle meşgul olacağı yazılmamış
tır. Bunu, maddenin sonunda, «Bu maddede 
yazılı, kurulların görev ve yetkileri part i 
tüzüklerinde belirti lir» den il inektedir. Sade
ce görev ve yetkilerin parti t üzüğünde belirtil
miş olması, orya uların ne salâhiyeti haiz 
o'acağı hususunda bir ifadeyi kavramaz. Bu 
itibarla. , bu üçüncü fıkranın sonuna «İl di
siplin oryanı, il çevresinde. par t iye kayıtlı 
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üyelere ait disiplin şikâyetlerine ve par t i 
ihti laflarına bakar» diye fıkraya bir sarahat 
vermek lâzımdır. Şimdiye kadar bütün par
tilerde gözüken İm gibi ihtilâflara meydan 
vermemek de her halde lüzumludur kanaatin
deyim. 'Birçok meselelerde part i disiplin or
ganları, yani bir diğer tabii- ile de part i hay
siyet- divanları deniyor. 

lBu 'haysiyet divanlarının yahut yeni te
rimle disiplin organlarının han»i işlerle meş
gul olacağını ve hangi partilileri mulıakeme 
deceğini burada belirtmek lâzımgelir. İl di
siplin kurulu, h ic şüphe .yok ki, o ilin kon
gresinden seçilmiş olduğuna mire, o ilin çev
resinde kayıtlı bulunan partili üyelerin di
siplin şikâyetlerine bakmakla mükelleftir. 
Başka bir şeyi1 bakamaz. Ama realite sudur 
ki, bu disiplin -kurulları başka meseleleri', ve. 
başka partililerin işlerine de 'bakmaktadırlar. 
lîıı itibarla, maddeye, fıkraya bir saralıat ge
tirmek t e fayda n ülâha/.a ediyorum. Takdir 
Yüksek Heyet ini / indir . Hürmetlerimle. 

B A Ş K A N — Buyurunuz Sayın Befil. Bir 
takrir daha var, onu da okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nei maddenin 1 nei bendi nıefnİHden 

(Partil i o scıinı çevresinin T.B.M.M. üyeleri ile) 
kelimelerinin çıkarılmasını sayın ile arz ede
rim. 

iCars 
Sırrı Atalay 

ZİILNl B E T İ L (Tokat) •- Muhterem arka
daşlar, bu 1.1 nei madde hakkında huzurunu
za 'Komisyon Sözcüsü olarak değil, görüşü Ko
misyonca kabul edilmemiş bir Komisyon üyesi 
olarak çıkıyorum. 

Millet 'Meclisinin, kabul ettiği 15 nei madde 
ile Komisyonun çoğunlukla kabul elliği 15 nei 
madde arasında- iki fark vardır. Millet Mecli
sinin 'kabul ettiği 15 nei maddeye ı>-öre Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri il kongro'eri-
uo delege seçilemezler. Komisyon. Türkiye 
Büyük Millet .'Meclisi üyelerini il kongreleri
nin tabiî delegesi yapmıştır . Birisi bu. 

İkincisi, eli işten çeki irilen il yönetim 
kurulu yerine geçici bir yönetim kurulu 
kuruluyor ve en çok üt; ay içerisinde il kongre- j 
si toplantıya çağrılıyor. Komisyon bu üs; ay
lık siirevi de birbuçnk aya indirmiştir. Ben \ 

23.6.1965 0 : 3 
Komisyonda, bu iki değişikliğin ikisine de •mu
halif kaldım. Yüksek Heyetinize bu muhale
fetimin gerekçe! erin i kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem, arkadaşlarım, kongrelerin görev
leri bu kanun tasarısında, ifade edilmiş, izah 
edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Aleclisi üye
lerinin mensup bulundukları siyasi partile
rin en yetkili organı- olan büyük kongreleri
ne veya kurultaylarına, ya büyük kongre de
niliyor veyahut d a kuru l tay deniliyor, tabiî 
üye olmaları kabul-edil mistir. O halde Türki
ye Büyük Ali 11 et Meclisi üyelerinden bu ka
mın fasarisiyle- esirgenilen bir şey yoktur. 
Siyasi partilerin en yetkili organı olan, sahibi 
âdeta sayılmak gereken büyük kongreye tabiî 
üye olarak iştirak edebiliyorlar. Seçim çevre
lerindeki il kongrelerine katılmalarına b i r 
mâni yok. konuşmalarına, bir mâni yoktur. 
fakat orada her türlü ihtilâfın dışına çı
karak. Türk ive Büyük Afiilet Meclisi üyeli
ğine seçilmiş bulunan bir kimsenin oraya ta
biî üye olarak girmeye mecbur edilmesi uy-
üun değildir. Binaenaleyh esirgenen şey yok 
ve tabiî üye olarak il kongresine katılması ve 
il çapındaki münakaşalara , ' mücadelelere oy 
v'erınc'k sureliyle katılması d'aha mahzurlu 
görüldüğü içindir ki, bu hüküm sevk edilmiş 
bulunuyor. Par t in in en -yetkili organında oy 
sahihidir, ama seçim çevresinin il kongre
sinde oy kullanamaz, katılmasına bir mâni 
yoktur. 

1,5 aylık süreye gelince .-Muhterem arka
daşla!'. i! yönetim kuru luna kışın işten el 
çektirilin işse, -Ocak ayında, Şubal ayında... 
İv., buraya kesin olarak en çok birbuçnk a.y içe
risinde demek, muhali mümkün kılmaya, zor
lama demektir, bu mümkün olmaz. Muhal 
mümkün kılınmaz. Memleketimizin hava şart
larını, memleketimizin -bölgeler' arasındaki im
kânlar ı ve imkânsızlıkları bakımından bildi
ğimiz farkları navara a l m a k ' lâzımdır. Efen
dim. partinin merkez yönet İ ra ' .or»anı filân 
i! yönetim kuruluna isten ..;vl .çektirdi,. , Ge
ciktirir, kanun en ,!*eç • > ay demesine rağmen 
geciktirir. ,'. 

Muhterem arkadasjarı-nh -biz siyasi parti le
re mcn-subolarak ..siyasetle iştigal eden . kim
seleriz. Bari ilerimizin içinde ivivi ve -güzeli 
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mutlaka elde etmek ve muhafaza etmek için 
mücadele edeceğiz. Şimdi karşımıza partiyi 
iyi sevk ve idare etmiyen, partinin umumi 
menaatlerini düşünmiyen, yüz çevirmiş, omuz 
çevirmiş bir merkez düşüneceğiz. Ve eline 
geçirdiği her türlü yetkiyi memleketin, mil
letin ve partinin, partilinin menfaati aleyhi
ne kullanacağını düşüneceğiz. Bu olmaz muh
terem arkadaşlarım. Eğer kongre, eğer ku
rultay partilerin merkezlerine bu seçimdir, 
neticeleri bazan herkesi tatmin etmiyecek şe
kilde olabilir. Bunların yolları var denetle
nirler, onları seçen büyük organ, büyük 
kongre, kurultay olağanüstü toplantıya çağı
rılır, tüzük tadili istenebilir, yetkilerinin tah
didine dair kararlar istenebilir. Mücadelelerle 
bunlar düzeltilir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir şeyi, arzu et
tiğimiz bir şeyi elde etmekte kanuni tedbir 
belki ilk tedbirdir. Fakat asla kâfi tedbir de
ğildir. Kanuni tedbir ile birlikte tamamlayıcı 
diğer tedbirlerin de alınması lâzımdır. Eğer biz, 
büyük kongrenin ve kurultayın parti merkezle
rine seçtikleri kimselerin seçimlerinden ve faa
liyetlerinden memnun değilsek, bunu sadece 
(kanunlara koyacağımız, sadece tüzüklere koya
cağımız hükümlerle tanzim etmek imkânını bu
lamayız. Çalışacağız, noktai nazarımızın gerek
çesini duyuracağız ve muhatabımızı iknaa uğra
şacağız. Nihayet seçen heyeti çağırıp seçimin
den doğan netice memnuniyetbahış değil, tatmin 
edici değil, sebebi şu, şu, şu, değiştirin, diye
ceğiz. Onun için siyasi partilerin merkezlerini 
iyi niyet, iyi düşünce ve iyi idare azminden 
mahrum kimseler diye telâkki etmek suretiyle 
kanunlara hüküm fcoymıyalım. Hudutsuz yet
kiler vermiyelim, murakabesiz :bınaıkmıyalım. 
Ama yetki vermekten de kaıçmıyalım. Bu itibar
ladır ki, Millet Meclisince kabul edilen metnin 
parti hayatına, çalışmalarına en uygun düşece
ği mülâhazasında olduk. Bu mülâhazayı Yüksek 
Heyetinize arz etmiş bulunuyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — Sayın Başka
nım, Sayın Zihni Betil sözcülükten ayrılmış mı
dır? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — O halde sözcüsü 

olduğu komisyonun kabul ettiği metnin dışında 

•2 23.6.1935 0 : 3 
I bir başka arkadaşımız bu fcatkrirleri verseydi da

hi yine bu takrirlerin müdafaasını ederler miydi? 
] BAŞKAN — Hayır, bu mesele halledildi 
i efendim. îki sözcü vardır. Kendilerinin muha-
j lifi olduğu madde ayndır. Bu maddenin sözcü-
| sü değildir efendim. Bu maddenin sözcüsü Sa

yın Yeşilyurt'tur. 
Saym Atalay, Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — îl kongrelerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin delege 
| olmaları statüsü iki ayrı görüş içerisinde tesbit 
| edilir. Sayın Betil, Türkiye Büyük Millet Mec-
j 11si üyelerinin delege olmıyacaklarını tesbit eden 
| Millet Meclisi metninin kabulünü ister. Geçici 

Komisyonumuz ise Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin il kongrelerinin tabiî üyesi ola
caklarını derpiş eder. Ben öyle sanırım ki, bu 
iki görüş de kökünden yanlış ve hatalıdır. Millet 
Meclisi metnine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclid, il kongrelerine üye okonıyacaklardır. 
Bir Türkiye Büyük Millet Meclisinin partili 

[ üyesini kendi partisinin teşkilât faaliyetlerin
den menetmeye hakkımız olmasa gerektir. Bu 

{ mümkün değildir. Anayasanın 11 nci maddesin-
• deki hakların özünün ortadan kaldırılmasını 

tesbit eder. Bu itibarla Millet Meclisi metninin 
görüşü yanlış ve hatalıdır. Bunu istiyen Sayın 
Betil'in önergesine iltifat edilmemesini, ama, 

i komisyonun tesbit ettiği metin tamamen aksi 
| istikamettedir. Görüş komisyonda ise; il kon-
j grelerine partili milletvekili ve senatörlerin tabiî 
j üye olacaklarıdır. Bu ayrı bir bakımdan bir 
| mecburiyet ifade ediyor. Ve Türkiye Büyük 
[ Millet Meclisi üyelerini partinin teşkilatındaki 

mahallî itotilâf kırın içine bir itme mecburiyetin 
de bırakıyor. Şimdi, tümü üzerinde de ifade et-

[ tiğim gibi Siyasi Partiler kanunu tasarısı, siya
si partilerin hukuk rejimini tanzim ederken 
muhtevası ne olacaktır. Ve ne nisbotte esasları 
tesbit edebilecektir? Demokratik dünyad'a hiçbir 
memleket henüz Siyasi Partiler Kanunu çıkar-

I mamışken, güçlük de zaten buradaydı. Siyasi 
partilerin iç nizamının tanziminde bir kanun ne 
derecede müdahale edebilsin ve ne derecede ede
nlesin? 

Muhterem arkadaşlarım, bir Siyasi Partiler 
Kanuniyle iç, nizama bu derecede müdahale et
meye hakkımız yoktur. Partilerin tüzükleri var
dır, partiler serbestçe tüzüklerinde il kongrele-

| rine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
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delege olup olmıyacaklarını o siyasi teşekkül 
kendi siyasi takdiri ile tüzüğüne alsın. Meselâ 
A partisi, ben Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerini il kongrelerinde üye kabul ediyorum, 
(bir başkası, kabul etmiyorum, diyebilir. O onun 
iç bünyesidir. Şimdi, biz 'bir partinin iç bünye
sine bu derece müdahale etmeye hakkımız var 
mıdır? Siyasi bir teşekkülün iradesine bu derece 
müdahale etmeye hakkımız yoktur, il kongre
sinde isterse milletvekili ve senatörleri delege 
olarak kabul etsin, hüküm koysun, isterse et
mesin. Hayır, illâ ben Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerini il kongresine üye olarak geti
receğim. Bu derecede müdahaleye hakkımız yok
tur. Kendi parti tüzüklerine bırakalım. Bu 
itibarla bu kelimelerin yani partili o seçim çev
resinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle 
kelimelerinin madde metninden çıkarılması ve 
onların tüzüklerine bırakılması lâzımdır. Bu 
itibarla bir önerge verdim, İltifatlarınızı istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se-
notosu üyeleri, biraz evvel konuşan Sırrı Ata-
lay arkadaşım Meclis metninde T. B. M. M. 
üyelerinin delege olamıyacakları şeklindeki 
hükmün yerinde olmadığını etraflı bir şekil
de izah ettiler. Bunun münakaşası yapılırken 
bir parti genel merkezinin oluşu, olmayışı mev
zuu yoiktur ortada. Ortada aynı partiye men
sup şahsın bir hakkının Millet Meclisi metnin
de sınırlanmış değil, kaldırılmış olmasıdır. 
Komisyonda bulunduğum zaman içinde bunu 
reaksiyoner bir hareketle takibettik ve de
dik ki; delege olurlar ve bunlar tabiî dele
gedirler. Sebebine gelince: Delege olmadık
ları takdirde ve tatbikatta maalesef korun
ması iktiza eder ithamları cevaplıyamaz hale 
getirirler. Ve birçok parti kongrelerinde gö
rülmüştür ki, söz hakkı da tanımazlar, de
lege olmadıkları için. Sırrı At alay arkadaşı
mız hakikaten uyuşturucu bir madde, uzlaş
tırıcı bir husus teklif ettiler. Bendeniz bunun 
da kâfi olduğuna kaani değilim. Kendileri
nin ya tüzüklerde bu hususun halli veya met
nin kabul ettiği gibi tabiî delege olmalarıdır. 
Tabiî delege oklukları takdirde kendilerinin 
delege seçilmesi gibi, yani tüzüğe koyacağı

mız hükümle delege seçilmek gibi bir «kulis 
faaliyetinin içine girmek lüzumunu hisset-
mezler.Eğer tüzüğe bırakırsak Sayın Çoşkun-
oğlu delege seçilebilmeik için Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi o kongrede gayret 
sarf etmek zorundadır. Şimdi biz kanuna 
gelen metin üzerinde görüşüyoruz, şu 15 nci 
maddede. Binaenaleyh, ne kendilerini kulis 
faaliyetine ne de partinin içinde delege seçil
mek gayretine sevk edelim, ne de bu hakların
dan kendilerini mahrum edelim. 

Binaenaleyh, 15 nei maddede gerek tabiî 
delege olmaları hususu kendilerini muhak-
'kak o kongreye gitmek mecburiyetinde bı
rakmaz. Lüzum hâsıl olduğu zaman tabiî delege 
olara'k dilediği kongreye iştiraık edebilir. 
Hepsine gitmek, girmek mecburiyetleri yok
tur. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerini böyle bir faaliyetlerden, parti içi 
birtallom şeylerden korur, tabiî delege olma
ları. 

İkinci kısım, 1,5 aylık müddetde, o da doğ
rudan doğruya bu salâhiyeti kullanacak mües
sesesin yani, işten el çektirme'k mevzuunda bir-
buçıık aylık müddet o kurulları uzun müd
det birtakım tasarruflar ta'htmda hakiki se
çimden uzr.lk, tâyinle getiri'miş heyetlerin 
elinde bırakılmaması zaruretine dayanır. Bi
naenaleyh, bir taraftan diyoruz ki, demok
ratik -müesseseleri getireceğiz, demokratik 
müesseseleri kuracağız, ondan sonra yine 
kendimiz diyoruz ki, biz bunları bir nebzede 
şöyle rahat bırakalım, çünkü bunlar icrai ve 
idari tasarruflardır. Dünyanın hiçbir mem
leketinde serbest bırakılmış, gercik Hükü
met, gerek parti, gerek şirket bütün yerlerde 
serbest bırakılmış idari tasarruflar suiistima
le müsaittir. Bu Ahmet için, Mehmet için. şu 
veya bu kurul için değildir. Bu umumi kaide
dir. Binaenaleyh, 15 nci madde uzun müzake
relerden sonra Millet Meclisi metnindeki tadil
ler ile getirilmiştir. Sayın Sırrı Atalay arka
daşımızdan da istirham edeceğim. O da uzun 
seneler aynı dertlerin içinde bulunmuştur. 
Maddenin aynen, komisyondan gelen şekli ile 
Ikabulünü bütün Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden getirdiği yenilik ve fayda olarak ka
bulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

173 — 



C Senatosu B : 1( 
BAŞKAN — Kat Mülkiyeti kanun tasarısı

nın oylamasına (118) üye iştirak etmiş, ( İ T H 
kabul, (1) ret vardır, tasarı (117) oyla kanun
laşmıştır. 

Buyurun Saym Demir. 
MEHMET ALİ PEMİH (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, kanunun bâzı madde
leri, bâzı hususlarının açıklanmasını bilâhara 
tüzüklere bırakmaktadır. Bu bırakmış olduğu 
hususlardan hangi siyasi parti ise kendi bünye
sine uygun bâzı tüzüklerde yapabilir diye ka
yıt koymuştur. Bugün, birçok partilerin tüzük
lerinde Sayın Sırrı Atalay'm temas ettikleri hu
suslar vardır. Ben Sayın Sırrı Atalay'ın burada 
müdafaasını yaptığı fikre aynen iştirak ediyo
rum. Zira gerek Millet Meclisinin, gerekse Se
natonun Karma Komisyonunun kabul etmiş ol
duğu hususlar tamamen o siyasi partinin içiş
lerine müdahale sayılabilir, ve sayılmaktadır. 
Şahsi kanaat ve görüşüm odur. Bunu tamamen 
o siyasi partinin kendi bünyesine uygun olarak 
yapacağı bir tüzüğe bırakmanın daha yerinde 
olacağı, daha isabetli, daha faydalı olacağı ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarını, kanunun, bu gö
rüşmekte bulunduğumuz 15 nci maddesi ko
misyonda 9 . 6 . 1905 Çarşamba günü-çok geniş 
bir müzakere ile sonuçlandırılmıştır. Bu, Millet 
Meclisi maddesinin içinde bulunan yalnız mil
letvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mensubu olan üyelerin sadece büyük kongreler
de, bizim tâbirimizle de kurultayda bulunacak
ları ve diğer il ve ilçe kongrelerine iştirak etmi-
yeceklerine dair madde geniş şekilde tartışılmış
tır. Şimdi arkadaşlar, Sayın Sarıgöllü gayet 
acık ve bariz bir şekilde ve meselenin içine nü
fuz ederek izahat verdi. Ben tamamen ona işti
rak ediyorum. Durum objektif şekilde tetkik 
edilecek olursa, biraz acıklı mahiyeti de vardır. 
Bir yerden bir milletvekili seçilir. O milletvekili 
seçildikten sonra zamanla birçok dedikodulara 
mâruz kalır. Bu dedikodular içinde haklı ola
nı, haksız olanı da vardır. Milletvekili kendisi
ni müdafaa etmek mevkiine düşer, (lider kong
reye, öyle zamanlar olur ki. kongrede kendisine 
söz verilmiyebilir. Bunun acsım çeken milletve
kili arkadaşımızla karşılaştım, arkadaşlar. 

Milletvekili gitmiştir, kongreye, takrir ve-
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rilmiştir, filân milletvekilimiz gelmiştir, ken
disi hakkında bâzı hususlar söylenmiştir. Bu 
sözler kendisini müdafaa bakımından buna karşı 
izahat verecektir, söz verilmesini istiyoruz, de
miştir. Kkseriyet veya ittifakla reddedilmiştir. 
Adam oradan lıaibii hâsıl ayrılmıştır. Bu du
rumla karşılaşan milletvekillerinin çektiği azab 
derindir. Milletvekili niçin gelmiyor, söylenir. 
Milletvekili yalnız Ankara'da oturuyor, hiç teş
kilâtla alâkadar olmuyor denir. Milletvekili 
teşkilâta gelir, canım bu adam teşkilâtla uğra
şıyor, bunun Ankara'da, vazifesi yokmu? Denir. 
Bunlar realitedir ve söyleniyor bunlar. Hov ne
dense bilmiyorum bir teşkilâttan mümtaz bir 
arkadaş, kuvvetli bir arkadaş vazife görmüş, 
o partinin ileri mevkilerinde bulunmuş bir ar
kadaş seçilir, gelir hemen hakkında allerji 
baslar, dedikodular başlar. Bunları unut
ul ıyalını arkadaşlar. Kendimizi müdafaa etmek 
için değil, fakat hakikatleri anlatabilmek için, 
ilçe teşkilâtı gibi ilçe kademesinin, teşkilâtın 
birinci kademesi olan ilçe kongrelerinde arka
daşlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerimizi tabiî delege olarak kabul etmekte1 fay
da vardır. Mahzuru hiç yoktur. 

Şimdi düşünelim, bizim İstanbul ilinde i! 
kongresinin delege sayısı 1 200 - t 500 kişidir 
Bu kanuna göre tavan tesbit edilmiştir, 1 000 
kişiden fazla olmıyacak. Bu duruma göre İs
tanbul'un teşkilâtı daima 1 000 kişidir. 

lo milletvekili, 4 tane de senatörü vardır, 
17 kişidir. Arkadaşlar derler ki. kongreye'ge
lirler, tesir ederler. 17 kişi 1 000 kişiye tesir 
edebilir mi.' Bu mümkün müdür? Her birisi 
mümtaz insanlardır, partide yetişmiş insanlar
dır, süzülerek oraya kadar genmişlerdir. Tel
kin altında kalmazlar. Bu mahzur yoktur ar
kadaşlar. Mevzuubahis değildir. Sonra millet
vekili gelir oraya bâzılarını konuştururlar, bâ
zılarını konuşturmazlar. Bu da yanlıştır. Mil
letvekili delege olmak ister, hayır delege olsun. 
Onu da alamazsın. Ne yapacak bu adam.' Bo
yuna hakkında dedikodu edilecek kongrede 
alej-'hine söylenecek, söz verilmiyeeektir. Bu 
olmaz, mümkün değildir. Onun için ben rica 
ediyorum, senelerce, arkadaşlarım bilirler, se
nelerce bu parti teşkilâtlarının içinde yoğrul
muş, çok emek sarf etmiş bir insan olarak ben 
rica ediyorum, komisyonda iki rey müstesna, 
(i lehte oyla bu kabul edilmiştir. Ve böylece 
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de metne geçmiştir. Simdi, muhterem ve çok 
sevdiğim Komisyon Sözcüsü Zihni Beti] arka
daşım aleyhinde mütalaa beyan ediyor. .Müta
lâalarını realitelere uygun, hukuka uygun gör
müyorum. Yerinde de değildir, esbabı muci-
besine de iltifat etmek mümkün değildir. 

Şimdi bir de :-} ayı 1,5 aya indirdik. <S oyla 
kabul edilmiştir. .Yeden indirdik bu .'> ayı? 

Arkadaşlar, müteşebbis heyet dediğimiz 
gec,ici kurulu tesbit ediyoruz, getiriyoruz. Bun
lara bir kesinlik verelim, dedik. Bunlar taa 
kongrelere kadar yürümesinler. Bir arkadaşı
mız iyi bilir, kongre yapmıştır. :> ay sonra 
müteşebbise1, geçmiştir. 2 sene müteşebbiste 
kalmıştır. Olur mu bu? Nasıl kalmıştır? Tü
zükte var madde, tüzüğe gidelim diyor. Bizim 
tüzüğümüzde öyle. Tam bir ay geliyor, ben ida
re heyetinden karar alıyorum, bir ay daha 
temdidediyorum, bir daha geliyor bir ay da
ha temdidediyorum. Olur mu bu, kabul eder 
misiniz, demokratik midir bu? Bir il idare ku
rulu gelsin, otursun, 19 tıcu madde desin, 
25 nei madde desin, ihbar versin yerli yersiz 
İlçe idare kurulunu azletsin, is kat etsin, on
dan sonra her geçen müddet zarfında tekrar 
birer ay, birer ay temdidisin, la ki ileri kongre
ye kadar. Tekrar kendisini seçtirmek, tekrar 
kendisini milletvekili yaptırmak için. Olur mu 
bu, buna imkân verilir mi? Onun için dedik ki, 
bir buçuk aya indirelim, üç ay fazladır, bir 
buçuk aya indirelim ve bunun üzerindi» uzun 
uzun görüştük ve arkadaşlarımız bunu kabul 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, oradaki esbabı ııııı-
cibeyi uzun uzun anlatmaya lüzum görmüyo
rum. Arkadaşlarımız gayet veciz bir şekilde 
bunu lisana getirdiler. Ben aynen komisyonun 
getirdiği metnin kabulünü hassaten istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Sayın Ayhan. 
EŞİİEF AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan ar
kadaşlarımızı dikkatle dinledim. Maddenin 
bu fıkrası üzerinde Geçici Komisyonda ila uzun 
uzun tartışmalar oldu. Hakikaten bu fıkra bir 
ihtiyacın mahsulü olarak komisyonda tedvin 
edilmiş bulunmaktadır. Millet Meclisinden ge
len metinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin il teşkilâtlarında, vatı i il kongrelerinde 

delege olamamalarını emretmektedir Bugün
kü tatbikat ne merkezdedir? Bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin büyük bir kıs
mı, hattâ yüzde doksanı il kongrelerinde dele
ge olmaktadırlar. Ama nasıl olmaktadırlar? 
Şahsan ben Cumhuriyet Halk Partisi il kongre
lerinden misâl vereyim; herkes bir ilçeden ken
disini delege seçtirmektedir. Ve böylece il 
kongresine gelmekte, orada delegelik vazifele
rini görmektedir. İstisnalar mevcuttur ve bu 
istisnalardır ki, asıl bu kanunu tedvine bizi ic
bar etmiştir. Bugün yeni bir kanun tedvin 
ediyoruz. Partiler Kanunu. Bir kanun tedvin 
ederken elbette umumi kaideleri, partiler için 
umumi kaideleri getirip bu .kanunda koymaya 
mecburuz. Sırrı At alay arkadaşımı dinledim. 
Diyor ki; partilerin hepsini aynı hizaya getir-
nıiyelim. Varsınlar tüzükleriyle bu meseleyi 
halletsinler buyurdular. Ve ifade ettiler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerini teşkilâtın 
bütün mücadelelerinin içine atmıyalım buyuru
yor. Yine bir ifadesinde ise, teşkilâtla ilgisini 
kesmiyelim diye ifade ettiler. Şimdi ya ilgi
sini kesmiyelim, o halde ilgisini kesmiyeceksek 
burada kanun metnine bunu koymak mecburi
yetindeyiz. Eğer ilgisini % 100 keseceksek 
o zaman Millet Meclisinden gelen metne itibar 
göstermek lâzımgelir. Eğer bunu partilerin tü
züklerine bırakırsak ne olur? Bir parti, tüzü
ğüne tabiî üye. tabiî delege diye koyacak 
Öbür parti, seçilebilir diyecek; diğer parti ise 
seçilemez kaydını koyacak. Bir il tasavvur 
edin, o ilde üç tane kongre oluyor. Üç parti
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gel
miş, birisinde tabiî üye olarak vazife görmek
te, öbür partinin kapısından içeri sokulmamak-
ta, öbür partinin ise artık gayretine bağlı bu
lunmaktadır. Demin Ekrem Özden arkadaşım 
ifade buyurdular, bugün bir Parlâmento üye
si politikanın yüzde yüz içindedir. Katiyen bu
nun dışında kalamaz. Delege seçimlerinde eğer 
politikanın dışında kalmaya gayret ediyorsa 
şimdi de bu metne koyduğumuz takdirde yine 
gitmiyebilir, bulunun yabilir, reyini istimal 
etmiyebilir. Ama biz burada bir kanun ted
vin ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, hangi partiden olursa olsun, hepsini mü
savi şekilde kongrelerde bulundurmaya mec
buruz. Aksi halde bir parti daha avantajlı du
ruma girmiş olacaktır. Öyle kongreler vardır 
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ki, bunların raporlarında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin aleyhinde pek çok itham
lar bulunmaktadır. Delege olmıyan bir kongre
de konuşamadığına göre bu rapor üzerinde fik
rini beyan edemiyecek, kendisini savunmaya-
caktır. Bir Parlâmento üyesini bu hakkından 
nasıl alıkoymak mümkündür? O halde var
sın delege olsun orada savunabilsin. Ama hi
ziplerin içine 'karışmasın. O kendi hareketleri
ni elbette tâyin edecektir. Hiziplere girmek 
isterse girsin. Yine girer girmez, Gir
mek istemezse tabiî delege de yapsanız girmez. 
Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi Kurulta
yında tabiî delegesiyim. En büyük kurultayıma 
beni tabiî delege olarak gösteriyor, il kongre
sinde değilim. Bunun izahı mümkün değildir, 
arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin politika duru
mu, Türkiye'de partilerin mücadele durumu 
bütün bunları göz önüne alırsak bu maddeyi 
komisyondan geldiği gibi kabul etmek umumi 
heyetçe, hakikaten memleektin çok lehine ola
caktır. 

Benim mâruzâtım, komisyondan geldiği şe
kilde bu maddenin kabulünü istirham etmektir. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, madde de asıl mühim olan 
nokta Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
dış parti çalışmalarından mümkün olduğu ka
dar tecridedilip, edilmemesi yönüdür. Millet 
Meclisi metni bu şekilde mucip sebeple tanzim 
edilmiştir. Burada sayın arkadaşlarımızın ver
diği izahlarda ise kongrelere şu veya bu şekil
de iştirakin mutlaka menedilmediği ve böyle 
bir durum karşısında da (kongrelere gidilmenin 
misafir olarak gidilmenin dahi bir zaruret 
olacağı neticesidir, tş böyle olunca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinin delege seçilmek 
gibi külfetini daha çok artıracak kulis faaliyet
lerinin içine itmek isabetli olmaz. Binaenaleyh 
alelıtlak Meclis üyelerinin o haysiyetle kendi 
çalışmaları, kadrosu içinde kalmaları mutlak 
olarak tecviz edilmiyorsa, tabiî üye olarak se
çim bölgelerinin il kongrelerine iştirak etmele
rinde maksadı temin yönünden yine isabet var
dır. Binaenaleyh, ben Sayın Atalay'm teklifi
ni daha uygun, daha maksada matuf gibi tefsir 
edemiyorum. Partileri itibara alırken, onların 
karşısında Parlâmento üyelerinin o haysiyette 
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bir standart muameleye tabi tutulmasında za
ruret olduğu kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, komisyonun teklifini daha 
uygun mütalâa ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikaten bu madde, üzerinde 
hassasiyetle durulması icabeden bir maddedir. 
Muhterem arkadaşlarım, hepimiz parti içinden 
buraya seçilmiş bulunmaktayız. Parti içinden 
seçilip buraya gelirken parti içindeki faaliyet
lerin ne tarzda cereyan ettiğini, ne gibi mahzur
ları olduğunu, hangi mahzurların bertaraf edil*-
mesi lâzımgeldiği her halde iyi bilmemiz lâzım.. 
Bu itibarla hiçbir vakit realitelerden, gerçekler
den uzak bulunmamak icabeder, bu mevzularda. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, milletvekili 
seçilmiş veya Parlâmentoya üye olarak gelmiş; 
bir arkadaşı düşünelim. Mesnedi nedir? Mes
nedi secim çevresidir. Bu itibarla hiçbir vakit 
bu arkadaş çevresindeki parti teşkilâtından 
uzakta kalamaz. İstediğiniz kadar parti tüzük
lerine, kanunlara birtakım kayıtlar koyun, hiç
bir vakit kendisi mesnedinden uzakta kalamaz. 
Mesnedi budur çünkü? Tekrar seçilmek ihtimali 
varsa, eğer arzu ediyorsa, tekrar seçime gire-
eekse parti teşkilâtı ile ilgisini kesmemek mec
buriyetindeyiz. Bu itibarla mesnedi parti teşki
lâtı olduğuna göre her zaman parti teşkilâtı 
içerside ilgilenecek, faaliyet gösterecek ve gay
ret sarf edecektir. 

Şimdi Parlâmento üyesi il kongresinde dele
ge değildir. Evet delege değildir. Orada kendi
sine muarızlar var yeniden seçilmek arzusunda 
olan partili arkadaşların seçilmiş olan kimsele
rin yerine geçmesi için birtakım faaliyetler sarf 
edecek, fakat kendisi bunların muhasebe sah
nesi olan il kongresinde söz sahibi olmıyacak. 
Bu olmaz. Bu itibarla mevzuun derinliğine in
meye hiç lüzum yok. Tabiatı eşya da bunu âmir, 
yapacaktır, milletvekillerinin, senatörlerin, ya
ni Parlâmento üyelerinin behemehal il kongre
sinde delege olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, nazarı dikkatinizi 
celbedici bir oktaya temas edeceğim. Bilhassa 
bunu ehemmiyetle üzerinde durulması lâzmıgc-
len bir husus olarak kabul etmekteyim. Komis
yonun da acaba bunu nasıl mülâhaza ettiğini 
öğrenmek isterim. Maddelerin tetkikinden an-. 
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lıyamamaktayım. Durum şu: Geçici il idare 
kurulu bâzı sebepler tahtında geçici il idare ku
rulu kuruldu. Maddede 1,5 ay sonra il kongre
sine gidileceği yazılı. Şimdi il kongresi, malû-
muâliniz ilçelerden gelen delegelerden teşekkül 
eder. Burada bir kayıt var. Yeni delege se
çilmişse, yani bir buçuk ay içerisinde yeni de
lege seçilmişse. Çünkü, burada ilçe kongresi 
yapılmamıştır ki, il kongresi için delege seçil
sin. «Yeni delege seçilmişse» tâbiri buradan 
fazla gibi geldi bana. îl kongresinden sonra 
il idare kurulu seçildi. Bir müddet sonra diye
lim 10 ay sonra, sekiz ay sonra, iki ay sonra 
bâzı sebepler tahtında il idare kurulu feshedildi 
ve geçici bir il idare kurulu kuruldu. Kurul
duğu tarihten itibaren 1,5 ay içinde yeni kongre
ye gidecek ve yeniden daimî il idare kurulu se
çilecek. Peki bu müddet içerisinde ilçelerde 
kongre yapılamamıştır ki, il kongresi için delege 
seçilsin. Bu itibarla, ister istemez eski delege
lerle il kongresi toplanacaktır. Binaenaleyh, 
buradaki yeni delege seçilmişse tâbiri bendenize 
fazla geliyor. Bu hususta komisyonun fikrini 
öğrenmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
görüşlerim bundan ibarettir. Hulasaten arz et
mek icabederse Parlâmento üyelerinin beheme
hal il kongresinde delege olmaları şarttır. Esa
sen bu madde bu şekilde tanzim edilmiştir. Ga
yet doğrudur, yerindedir. 

İkinci, nokta, geçici İT kurullarının tekrar 
toplanıp kongre yapabilmesi için «yeni seçil
miş ise» tâbirinin kaldırılıp «daha evvelki de
legelerle il kongresi toplanır ve il idare kurulu 
seçilir» tâbiri konursa daha iyi olur. 

Üçüncü nokta) il haysiyet divanıları mesele
sidir. 11 haysiyet divanları meselesinin burada 
kanunda tâdadedilmesi ve bu mevzuda önerge 
veren muhterem arkadaşım Ekrem Özden Beye
fendinin takririne aynen iştirak ediyorum. Bu
nun da kanunda tesbit edilmesi ieabeder kana
atindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İki arkadaş var, onlar da ko
nuşsunlar, müsaade ederseniz. Buyurun Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) _ Muhterem ar
kadaşlarım, zannedersem esas olan 'konumuz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin il 
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kongrelerinde delege olup olmaması değil
dir. Mühim olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin il (kongrelerinde üye olup ol-
mıyacağının kanunla mı, yani Siyasi Partiler 
Kanunu ile mi yoksa tüzüklerle mi tesibiti 
cihetidir. Şu anda Cumhuriyet Senatosunun 
ele aldığı bu kanun siyasi partilerin hu
kukî rejimini tanzim eden .bir kanun görüş
mesi midir, yoksa Türkiye'deki kurulmuş 
veya kurulacak olan siyasi partilerin tü
züklerini tanzim eden bir faaliyet midir? 
Evvelâ bunu bilmemiz lâzımdır. Demokratik 
şuur ve gerçek demokrasi bugün muayyen 
noktalarda toplar ve en iyi Anayasayı ted
vin etmesine rağmen, Türkiye'de demokrasi
sinin kurulup kurulmamasmı, yani Türki
ye'de demokrasinin talihi aydın mı olacak, 
aydın o^mıyacak mıdır meselesinde düşünen 
insanlar derler ki, Türkiye'de siyasi parti
lerin kaderi, Türkiye'de gerçek demokrasi
nin kurulabilmesinin şartları, meşkûktür, is
tikbal bize gösterecektir. Çünkü diyorlar, Tür
kiye'de siyasi partilerin programları birbi
rine o kadar benziyor ki, Türikiye'de siyasi 
partilerin tüzükleri birbirine o kadar benzi
yor ki, bu benzerlik içinde demokrasi olmaz, 
diyorlar. Yani bugün mevcudolan ayrılıkla
ra rağmen Türkiye'de siyasi partilerden ümit 
kesen, düşünen zihniyet karşısında biz tip 
statüler, yani mutlak surette, aynı hizada, ay
nı şekilde düşünmeik mecburiyetinde olan si
yasi teşekkül şekilleri getiriyoruz. Böyle de
mokrasi olmaz. Demokrasi diyeceksiniz, on
dan sonra diyeceksiniz ki, siyasi partiler siz 
faaliyetlerinizi üniform bir şekle getirecek
siniz, siz siyasi partiler olarak bütün faali
yetlerinizde aynı hareketlerde bulunacaksı
nız. Böyle demokrasi olmaz. Gerçek mânası 
ile demokrasi, fikirlerin ayrılığıdır, fikirle
rin ayrılığının mücadelesidir. Programları ay
nı olacaktır. Bir kanun yapılacak, tüzükleri 
aynı şekle getirilecek, tip statüler içinde tü
zükler ve ondan sonra siyasi paıti faailyet-
leri olacalk. Bu mümkün değil, muhterem arka
daşlarım. Biz bir taraftan da Türkiye Cumhu
riyetinin, milletvekillerinin ve senatörlerinin 
haysiyetlerinin zırhı için bu kanunu getiriyo
ruz. Siyasi Partiler Kanunu demek, partile
rin iç ihtilâflarını- önleyici bir sistemi getir
mek demek değildir. Arkadaşlarımız eğer bu-
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im düşünüyorlarsa şiddetli bir ayrılık için
deyiz. Siyasi partilerin tüzükleri o siyasi te
şekkülün milletvekili veya senatörlerinin il 
kongrelerinde çeşitli 'suallere mâruz kaldığını 
görüyorsa tüzüğüne hüküm koysun. Desin 
ki, tabiî üyedir veya değildir. Gerçekten bir 
siyasi teşekkül kendisinde bu çözecek gücü 
görmiyorsa, yalvaracak Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Meclisine; ben iç bünyemdeki ih
tilâfları halledemiyorum, ben kongrelerimde 
çeşitli şikâyetlere mâruz (kalan milletvekili 
ve senatörlerimi koruyamıyorum, ey kanun 
vâzıı. ben aciz, içindeyim, bir siyasi teşekkül 
olarak bunları önliyemiyorum, kendim tüzük 
yapamıyorum. Ne olur sen benim imdadıma ye-

0 t iş beni bundan 'kurtar diyen böyle bir siya
si teşekkülün Türkiye'nin kaderini tâyin ve 
tanzimde ne işi olacaktır. Bu kadar aciz için
de ve İçendi iç ihtilâflarını önliyemiyorsa 
Türkiye'nin kaderini bu siyasi partilere bu
yurun tanzim edin demek olmaz. Siyasi teşek
küller kendi iç bünyesindeki meseleleri hallet
sinler, tüzüklerinde göstersinler. Tüzüklerine 
serbestçe koysunlar. Dahası var, bir madde 
sonra ilçe kongrelerinde milletvekilleri ve se
natörleri tabiî üye olarak alıyorlar. İstanbul'
un 20 küsur ilçesine, Kars'ın 16 küsur ilçesi
ne milletvekili ve senatör beyler, her arka
daş, tabiî üye olarak gidecekler. Farzedelim 
aynı günde üç yerde kongre yapılacak. Ora
larda tabiî üye olarak gidecek. Yok böyle 
şey. Tümü üzerinde de konuştuğum zaman an
latmıştım. Çok teferruata giden ve siyasi par
tilerin hukukî nizamını tanzim eden tip statü
ler meydana getirmek gibi çok rijit olan hü
kümlerden kaçınmak lâzımdır. Aynı hizada, 
aynı şekilde hükümler taşıyan tüzüklerle de
mokrasi olmaz. (Müdahale) ınenetmiyor beye
fendi, tüzükler menetmiyor, tüzükler. Ser-
bets. Siyasi parti koysun yüzüğüne. Niçin 
koymuyorsunuz tüzüğünüze? Her siyasi par
ti kendi görüşüne göre serbesttir, yasaklayı
cı bir hüküm Millet Meclisinde, olamaz diyor. 
Bunun karşısındayız, Anayasaya aykırıdır. 
Ama ne diyoruz biz, serbest olsun. Siyasi te
şekkül kendi siyasi faaliyetlerinin istikâme
tinde ihtiyaç hissediyorsa tabiî üye yapsın; 
ihtiyaç hissetmiyorsa delege yapmasın. Ayrı
ca arkadaşlarımızın yanıldıkları bir mesele 
daha var. Milletvekilleri il kongrelerinde çe-
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şitli tenkidlere mânız kalıyorlar da kendi
lerini müdafaa edemiyorlar.. Bana hiçbir siya
si teşekkül gösteremezsiniz ki, siyasi teşek
külün il veya ilçe 'kongresinde milletvekili 
veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri bulunma 
hakkından mahrum kalsın. Ben tetkik ettim. 
Bir kongrede üye olarak bulunmak ayındır, 
bulunup konuşmak ayrıdır. Bütün partilerin 
programlarında milletvekili ve senatörlerin 
o parti kademelerini çeşitli şekillerinde bu
lunmaktan meneden ve söz söylemekten me-
neden hiçbir kayıt yoktur ve hiçbir parti tü
züğünde yer almamıştır. Ama, delegelik ne 
verecektir? Rey hakkı verecektir. Ancak, bu 
bulunmakla, delege olmak arasındaki fark 
rey verme hakkıdır. Bulunacak, konuşacak, 
kendisini müdafaa edecektir. Bunu hiçbir par
tinin tüzüğü menetmemiştir. Delege olursa bir 
tek şeyi temin edecektir, rey hakkına sahi-
bolacaktır. Binaenaleyh, arkadaşlarımızın kon
grede senatör arkadaşlarım, milletvekilleri bu
lu uçaklardır ve haysiyetlerini müdafaa edecek
lerdir. Böyle bir şey mümkün değildir, gös
terebilir misiniz ki, falan yerin, falan partisi
nin il kongresinde veya ilçe kongresinde mil
letvekili gitmiş bulunmuş da kendisine mü
dafaa hakkı verilmemiştir (Emsal ver sesi) 

Eğer varsa, öyle bir siyasi parti varsa, o 
siyasi partiye geniş halk kitlesi kamu önünde 
seçim serisinde elbette hakkını verir. 

Şimdi sözlerimi özetliyeyim, muhterem arka
daşlarımı. (A. P. sıralarından gürültüler ve 
özetle sesleri.) 

BAŞKAN — Devam edin, rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla^ — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi meseleyi anlıyorum. Siyasi 
hayatımızda çeşitli tecellileri görülmüştür* bu 
hususun. Büyük kongrelerden önce parti teşek
küllerinin disiplin yoliyle işletmeleri. Onun 
üzerinde duralım. Disiplin kurulları tarafından 
alman kararlar, menedilen hükümlerle ve bâzı 
temayül ve düşüncelerle bunun arasında hiçbir 
münasebet yoktur. Bunun arasında hiçbir ilgi 
yoktur. Siyasi teşekküller ve bu teşekküllerin 
faaliyetleri içerisinde çeşitli temayül ve erdişe-
ler bâzı hareketleri doğurmuştur. Biz 1950 ilâ 
1960 yılları arasında bâzı siyasi teşekküllerin 
genel merkezleri kapısından, genel merkez ku
rulu üyelerinin delege olmalarına rağmen kapı-
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dan sokulmadıklarını da biliriz, bunları- bili
riz, ama bütün bunların üstünde diyoruz ki, 
bunlar birer zihniyet meselesidir, gitti. Önemli 
olanı demokrasi şuurudur ve demokratik ı,iza
mın icaplarını tam bir şekilde yerine getirip 
getiremiyeceğidir. Biz tüzük mü yapacağız biz 
siyasi partilerin iç nizamlarını tanzim eden 
prensip ve esaslarını mı getireceğiz? 

Arkadaşlarımız diyorlar ki, siyasi partilerin 
iç ihtiraslarına varıncaya kadar aynı şekü ge
tirecek tip statüler getirin ve birbirine benze
yen programlara tabi siyasi partiler rejimi.. 

Ben de diyorum ki; bu anlayış içerisinde de
mokrasi nizamının aradığı siyasi parti laaii-
yetleri olamaz, bu mümkün değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, 
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; gerçekten görüşülmek
te olan kanun tasarısı Anayasanın isteklerini 
birçok husularda çok aşmış ve âdeta, benden 
evvel konuşan Sayın Atalay arkadaşımın da ifa
de etmek istediği gibi, partilerin tüzüklerini 
tevhit eder, birleştirir mânada bâzı esaslar koy
mak yolunu tutmuştur. Esasen tasarının yalnız 
15 nci maddesi değil tümü dikkate alındığı 
zamanda sarahatle görülüyor ki, Anayasan M; is
teklerine uygun bir Siyasi Partiler Kanunu ni
hayet 5 - 10 madde ile tedvir edilebilirken bura
da haşiv addedilebilecek pek çok maddeler ko
yulmak suretiyle, gerçekten lüzumsuz ve çok ge
niş bir kanun tasarısı kabul edilerek huzu
rumuza sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu İP nci 
maddede bendenizin fikirleri, düşüncesi aynı 
yoldadır. Hakikaten partilerin kendi iç mese
lelerine ve tüzüklerine taallûk eden bir hu
susu getirmektedir. Gerek Millet Meclisince 
kabul edilen şekli, gerekse komisyonun teklif 
ettiği husus tamamen partilerin içtüzüğüne taal
lûk eden bu hususu biri müspet, biri menfi su
rette getirmektedir. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin büyük kongrelerine, partilerin ku
rultaylarına veya büyük kongrelerine tabii üye 
kabul edilmeleri hususundaki, âmir hüküm daha 
evvel geçti. Bundan sonra sırasiyle il, ilçe ve 
eğer kabul edilseydi - ki kabul edilmesine ben 
şahsan çok taraftarım - bucak ve ocak teşkilâ
tı da bulunsaydı, oradaki kongrelere de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi âzalarının tabiî üye ola-
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rak girmelerini bu kanun bu sırası ile adetâ 
kabul edecek bir mahiyet arz etmektedir ve 
göstermektedir. Gerçekten bir partinin millet
vekili veya senatörü o partinin her kongre
sine, her kademedeki faaliyetine elbette gide
bilir katılabilir. Buna şu veya bu şekilde o teş
kilâttaki bir kaç şahsın şalhsi tasarrufları ve 
görüşleriyle her hanıgi uygunsuz bir misâl çı
kabilirce bu, bir partinin normal olan bünyesi 
içindeki çekişmelerin bir misâlidir, iher zaman 
olabilir, hattâ 'böyle bir kanunla biz burada 
Milletvekili ve Senatör arkadaşların kongrelerin 
tabiî üyeleri diye kabul edilen bir hükmü ge
tirmekte bu kongrelere iştirak ettirsek dahi, 
buna, oradıaı her hanıgi bir yakışık almıyan ha
reket ve davranışta bulunan bâzı üyeler çıkabi
lir. Bunlu önlemek esasen imkânsızdır. Bu ba
kımdan bendeniz tamamen bir partinin kendi 
tüzüğüne tallûk eden bu 'hususun Sırrı Ata
lay arkadaşımızın teklifine uygun olacak şekilde 
dikkate alınmasını tasrz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan muh
terem arkadaşlarım, verilmiş bulunanı 3 tane tak
rir bulunmaktadır. 15 nci madde toakkında. 
Bu takrirlerden 'biri Ekrem arkadaşımızındır, 
bu 15 nci maddenin üçüncü fıkrasına eklenme
si istenen disiplin kurulunun vaziyfelerini ta
yine mütedair takrir. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, şimdi bir takrir 
daha geldi, bari onları da okutayım dıa>... 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkra

sının son satırının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

«Bu süre içerisinde il kongresi, kongresini 
yapmamış olan ilçelerin eski, ' yapmış olanların 
yeni delegeleri ile toplanır.» 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Buyurumuz sayın sözcü. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Muh 
terem arkadaşlarun; bu üç takrirden birisi Sa
yın Ekrem özden arkadaşımız tarafından ve
rilmiştir. 15 nci maddenin üçüneü fıkrası üze-
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rindedir. Disiplin kurullarının vazifelerinin 
tesbit edilmesine mütedair olan önergedir. 

Diğer ikisi ise, birisi Sayın Atalay arkadaşı
mız tarafından verilip de 15 nci maddede bulu
nan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
tabiî üye olması hususunun fıkradan çıkarıla
rak, bunun tüzüğe bırakılmasına mütedair olan 
önerge. Üçüncü bir önerge de komisj'onumuzun 
sözcüsü bulunan Sayın Zihni Betil tarafından 
verilmiş buium.n önergedir ki, bu iki kısımdan 
müteşekkildir. Birincisi; Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin tabiî üye olması mevzuunun kaldırıl
malım, ikincisi yine hu maddenin 2 nci bendi
nin son fıkrasında bulunan 1,5 aylık müddetin-
3 aya çıkarılmasına mütedair ve böylece Millet 
Meclisimden gelen metinin aynen kabulü husu>~ 
«tandadır. 'Komisyonumuzca bu 3 önerge hakkın
da fMerimizi Muhterem Heyetinize »arz ve izaha 
çıdışaeağız. 

Birinci önerge Sayın Ekrem Özden tarafın
dan verilmiş olup, tamamen partileri bir tip par
tisi ve bu partileri sanki bir hizaya getirmiş 
gibi bir mahiyet taşımaktadır. Kaldı ki, bu 
önergenin kapsadığı ve vazifesinin tâyin edil
mek istediği hususlar, yine bu kanunun 52 nci 
maddesinin dördüncü bendinde, disiplin konusu 
8 nci bölümde halledilmiş bulunmaktadır. 

52 nci maddenin 4 ncü bendinde aynen şöy
le denilmektedir : «Partinin hangi organ ve 
mercilerince kimler hakkında ve hangi disiplin 
organında disiplin cezası isteminde bulunulahi-
leceği ve disiplin cezalarına karşı hangi üst di
siplin organına hangi şartlarla itirazda bulunu-
labileceği, kanunda belirtilmiyen hallerde, par
ti tüzüğü ile düzenlenir» demiştir. Şu hale göre 
biz bu kanuna bir fıkra olarak eklemek değil 
de, bu disiplin kurulunun sıfat, salâhiyet ve va
zifelerinin nelerden ibaret bulunduğu hususu
nu her partinin kendi tüzüğü ile halletmesi hu
susunda komisyon olarak İsrar ediyoruz. Bu se
beple do bu takririn iltifat görmemesini rica edi
yoruz. Takdir tamamen Yüce Heyetindir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci takrir Sayın 
Sırrı Atalay'mdır. Ben eğer yanlış anlamıyor
sam, Sırrı Atalay Beyin ilk konuşmasiyle son 
konuşması arasında tezada düştüğü kanısında
yım. Şöyle ki ; ilk konuşmasında dediler ki, 
tayymı istemiş bulundukları ve bu madde de 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi' üyeleri
nin tabiî üyeliklerini tüzüğe bırakalım. Ana-
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yasanın 11 nci maddesine muhaliftir. Sonrada 
geldiler, bu tabiî üyelik mevzuu, bu hususun 
ben, tüzüğe veyahut da buraya konulması mev
zuu üzerinde duruyorum. Tüzüğe konduğu tak
dirde her parti isterse bunu tüzüğe koyabilir 
dedi. Şu hale göre eğer muhterem arkadaşımın 
söylediği doğru ise bu, (Soldan müdahale) 
Beyefendi rica ederim; biz sizi güzel güzel din
ledik-. Siz de bizi dinleyin, lütfen, itidalli olun. 
Benim şimdiye kadar bir arkadaşım konuşurken 
müdahale ettiğimi duydunuz mu? Aristo ne 
demiş? Muvaffakiyetin sırrı sabırda itidalde. 

Arkadaşım, benim kanaatime göre hukukî 
bir çelişmezliğe düştü. Bir taraftan der ki ; 
Anayasanın 11 nci maddesine aykırıdır, ki ben 
aykırılığını görmüyorum, okuyacağım. Bu bir 
hukukî kanaattir. 

İkinci defa der ki: «Eğer tabiî üyelik kabul 
edilecek ise bunu kanunda değil de, tüzükte 
halledelim, tüzüğe bırakalım..» 

Şimdi, kaldı ki, bu maddenin bir de devamı 
vardır. Tabiî üye olarak yalnız Türkiye Büyük 
Millet Meelisi üyelerini değil, aynı zamanda, ka
nun devam ediyor, il yönetim kurulu, disiplin 
kurulu, bunların başkanları ve üyeleri tabiî üye
dir diyor. O hale göre muhterem dostumuz ta
rafından verilen önergenin burayı da kapsaması 
lâzım idi. Aksi takdirde kanunda mevcut bu
lunan il yönetim kurulu, disiplin kurulunun 
başkan ve üyelerini tabiî üye olarak kabul etti
ğimize göre, eğer tabiî üye tâyin etmek Anaya
sanın 11 nci maddesine aykırı ise bunlarda 
aykırı. O halde il başkanı ile ve disiplin kurulu 
başkan ve üyelerine böyle bir hak tanındı
ğına göre bu hakkı aeaba hepsinin kah
rını çöken, illerin, disiplin kurullarının kah
rını çeken bu muhterem Yüce Senatonun üye
lerine tanmmamasmın sebebini ben anlayamı
yorum. Yalnız bu mevzuu benden evvel ko
nuşan arkadaşlar dile getirdiler. Komisyonda 
uzun uzun tartışıldı. Ve neticede, şu kanaate 
vasıl olundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin, yani milletvekili ve senatörlerin il 
kongrelerinde tabiî üye olması, faydaları ol
mamasından, mahzurlarından daha galebe 
çaldı. Şöyle ki, senelerdir bu teşkilâtın içeri
sinde çalışmış bulunan arkadaşlar, kongre
lerde başına gelen açılardan bahsettiler. Ve 
nitekim bir kongreyi seyrederken bir hâdiseyi 
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anlatmak mecburiyetinde kalacağım. Bizim } 
Komisyonumuzun görüşüne göre Türkiye Bü- ; 
yük Millet Meclisi üyelerinin tabiî üye olma- '•-
sı hususunda bu görüşümüz samimî ve Ko
misyondaki diğer arkadaşların dile getirdiği 
bâzı hâdiselerle buna da içimizden gelen iyi , 
duygularla karar verdik. \ 

Şöyle ki. ben bir hâdiseye şahidoldum. Dele- j 
ge o^mak, tabiî delege olmak demek, illâki \ 
gidip il kongresinin içine karışmak, hizipler { 
içine girmek veya başkalarının aleyhine ça- j 
lışmak değildir. İnsanların bu, yaradılışında I 
movcuttur. Bâzı insanlar f-ıtri olarak karış- İ 
tırıcı olurlar, delege olmasa da giderler kon- j 
grevi karıştırırlar, delege olsa da 'karıştırır- j 
lar. Şu hale göre tabiî delege olmasında \ 
fayda vardır. 

Saym Sırrı Atalay dediler ki, delege olma
sının tek bir favdası vardır. O da rey ver- I 
mek, başka hiçbir sureti katiyede faydası 
yoktur. Ben bu kanaatte değilim arkadaş
lar. Delege olmak, hem rey vermek ve hem de I 
konulmak hakına sahip kılar. Eğer delege 
değilsen konuşmak için ancak kongrenin umu
mi heyetinin müsaadesinin istihsalinden son
ra konuşabilir. Aksi takdirde delege olarak I 
konuşamazsınız. Şu hale göre delege olmanın 
iki r.ebep var. Bir, rey sahibi olmak, ikincisi I 
istediği zaman kendisine yapılan bir tarizden 
dolavı konuşup cevap verebilmektir. I 

Bcm size bir misal vereyim : Benim vilâ
yetim olan Yozgat'ta bir kongre oldu. Ve 
gflen milletvekilleri iki grup halinde idiler. I 
Bir grup ekseriyetin kolladığı, onları tatmin I 
edem, onların dediğini yapan, onların taraftan 
olanlardı. Diğer arkadaşlara kongrede her şey I 
söylendi. İftiralar yapıldı, dedikodular yapıl
dı, tarizlerde bulunuldu. Ve muhalif olan yani 
az bir grupa, az bir delegeye mensup bulunan 1 
arkadaşlar, milletvekilleri konuşmak istediler. 
Kendilerine yapılan tarizlere cevap vermek 
istediler. Maalesef ve maalesef kongre kendile- I 
rinin delege olmaması sebebiyle cevap vermek j 
hakkını vermedi ve bana öyle geliyorki, orda 
bulunanlar ve bütün dinleyiciler o milletvekil
lerini bu töhmet altında bıraktı arkadaşlar. 
Eğer onlar delege olmuş olsa idi böyle bir reye 
lüzum kalmadan delege olarak çıkar kor.uşur ı 
iftiralara, dedikodulara, bühtanlara cevap ve- i 
rir kendisini savunabilirdi. Savunması en tabiî 
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bir hakkıdır. O halde biz senatör ve mir et ve
kiline, hepinizin başından geçiyor, kongjtlere 
gidiyoruz. Binbir türlü ahbabımızın, dostunuzun 
yanında, bâzan da insanların iğbirarı olan kim- . 
seler bulunuyor, düşmanları bulunuyor. Onla
rın iftiralarına bile zamanında cevap verebil
mek hakkını Yüce Komisyon neden bu Yüce 
Komisyon iskat ediyor? Bu il başkanının, il 
idare heyeti üyesinin bir tabiî hakkı olsun da, 
onların daha üstünde bulunan ve onların seç
miş bulunduğu bu zevatın ve Mecliste bulu
nan bu zevatın oy verme hakkı olmasın mı? 
Her kabaya gitmek mecburiyeti yoktur. Tabiî 
üye oldum diye illâ bir günde iki kazada ayrı 
ayrı kongre varsa her ikinsinde bulunacak şek
linde bir mâna çıkartmamak da gerekmektedir. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, bu fık
ranın aynen kabul edilmesi komisyonun azca rica 
edilmektedir. Takdir Heyeti Âliyenindir. 

" 3 ncü mevzua gelince muhterem arkadaşla
rım, o da yine sözcümüz Sayın Zihni Bciil'in 
Millet Meclisi metninin aynen kabulü il3 bu 
yerdeki bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tabiî üyeliğinin ve bir de ayrıca müddete 
mütedair olan 1,5 ayın 3 aya çıkarılmasıdır. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mevzu da ko
misyonda hayli tartışıldı. Bir ida?e heyeti 
düşünün, işine son verilmiş; vilâyet idare he
yeti. Bunun yerine geçici idare heyeti ku
rulmuş. Geçici il idare heyetinin feshine mü
tedair karar kendilerine tebliğ edildikten sonra 
1,5 ay içinde biz kongresini yapsın ve bitirsin 
diyoruz. 3 ayın 1,5 aya indirilmesinin sebebi 
hikmeti de şudur : Arkadaşlarım, biliyordunuz 
ki, bir il idare heyetine işten el çektirilince 
yeni bir idare heyeti gelir ve bu iki idare he
yeti arasındaki dedikodular bizatihi kendili
ğinden başgösterir. Ve parti arasında bir hi
zipleşme, bir kendi hizibinin kazanabilmesi 
gayretlerini çoğaltırlar. Biz diyoruz ki, müd
det bir buçuk ay olursa ve böylece Genel Ku
rul tarafından seçilmiş bulunan bir il idare 
heyeti fazla vazife de görmesin, başka şeyler 
yapmasın ve bunun müddeti az olsun. 1 5 ay 
içerisinde bu işlerini yapmaya mecbur olsun. 
ve 1,5 aydan sonra da müddeti uzatmıyalım. 
Çünkü yeni gelmiş aslolan idare heyeıleri, 
kongre ile gelmiş bulunan idare heyetleridir. 
Merkez tarafından bâzı sebeplerle feshedilmiş 
bulunan ve kurulmuş olan geçici idare heyet-
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lerinin vazifeleri, bizatihi şunu kabul etmek lâ- I 
zımdır ki, seçim yoliyle gelmiş bulunan ve kendi
sine rey vererek gelmiş bulunan delegelerin I 
arzuladığı ve istediği şekilde işlere bir yön ver
mesi mümkün değildir. Bu sebeple muhterem 
arkadaşlarım, nizaların ve ihtilâfların çoğalma
ması için bu müddeti 3 aydan 1,5 ay indirme
de fayda bulduk, komisyonda. Kaldı ki, bâzı 
arkadaşlar burada dediler ki, memleketimizin 
bünyesini de nazarı itibara alalım. Memleketin 
bâzı kısımlarında meselâ Bingöl, Erzurum 
gibi yerlerde kış mevsimi sebebiyle 1,5 ayda 
kongrenin yapılması mümkün değildir. 3 ayda 
versen, Erzurum ve Bingöl'de üç ay içinde bu 
kongrenin yapılması mümkün olmadığına göre 
müddetin kısaltılmış olmasının bir eksiklik getir
diğine kaani değiliz. I 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, bu tak
ririn de reddedilerek komisyonumuzca kabul 
edildiği şekilde maddenin kabulünü istirham 
ediyoruz. I 

Son olarak Başkan tarafından okunmuş bu- I 
lunan bir önerge var. Bu Önergenin bir daha 
okunmasını rica edeceğim. Hıfzıdemedim. I 

BAŞKAN — Efendim ikinci bendin son 
fıkrası. Şöyledir aslı: «Bu süre içerisinde il 
kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, 
'kongre eski delegelerle toplanır.» I 

Şimdi teklif şudur. «Bu süre içerisinde il -I 
kongresi, kongresini yapmamış olan ilçele
rin eski, yapmış olanların yeni ilçeleri ile j 
toplanır.» Yani demek istiyor ki, bâzı kaza
lar seçimi yapar, bâzı kazalar yapmaz. Ya- I 
panlar yeni delege ile gelsin, yapmıyanlar I 
ise eski delegeleriyle gelsinler, diyor. I 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Efen
dim ben (kanunun 15 nci 'maddesinin 2 nci I 
'bendinin son satırlarını teşkil eden ve muh
terem Reis tarafından okunmuş bulunan şim- I 
diki takririn metinde aynen olduğunu gör- I 
dünir Metinle bir farkı yoktur. Çünkü metin I 
diyorki, «bu süre içinde il kongresi için yeni 
delegeler seçilmiş değilse», bu ne demektir % I 
Delegeler seçilmemişse eski delegelerle ya
pılır ve ilâve ediyor. Kongre eski delegeleriy
le toplanır. Yani buna bir mâ#ıa vermek iste- I 
•iniyorsa bu talkrir ile benim kanaatime ve I 
komisyonumuzun 'kanaatine göre bu aynı şeyi 
ifade etmektedir. Yani demektedirki, 1,5 ay I 
içerisinde kongre yapılmış ve delegeler seçil- | 
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misse bu delegelerle, seçilmemişse, gayet ta
biî, eski delegelerle. Demin Sayın Azmi Er
doğan arkadaşım bir sual tevcih ettiler ko
misyona. Bu suale cevap vermek istiyorum. 
Dediler ki, delege seçilmiş değilseler. Şim
di düşünün ki, arkadaşlar bir il idare hej'eti 
feshedildi ve bu fesih de kendilerine tebliğ edil
di. Bu tebliğden üç gün sonra da başka ilçe
lerde seçim vardır. Bu idare heyetinin vazi
fesine son verildi diye ilçelerdeki bulunan, 
yapılması kararlaştırılan seçim kalır mı? Kal
ma/:. O halde bu tadil şayet 1,5 ay süre içinde 
ilçe kongreleri yapılmış ve delegeler seçilmiş
se o delegeler ile aksi takdirde eski delegeler
le seçilir mânasını taşımaktadır. 

BAŞKAN — Takriri bilâhara oyunuza su
nacağım. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Komis
yon adına maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sual so
racak arkadaşlar var. Buyurun Sayın Artuk-
mıaç sorunuzu sorunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — î l idare 
heyetinin 1,5 ay içinde seçilmiş olması, yeni 
delegelerle birlikte... Metinde böyle diyor. 
1,5 ay içinde seçilmediği takdirde eski dele
gelerin seçilmesi lâzımdır. Eski delegeler han
gi müddet içinde seçilecektir? 1,5 aylık müd
det yeni delegelere tahsis edilmiş olduğuna 
göre eski, delegelerin de bir müddet içerisin
de delegelerini seçmeleri lâzımdır. Bunun 
için ile, eski delegelerin seçilmesi için hiç ol
mazsa 15 günlük müddet verilmesi lâzımdır. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Şim 
di efendim, muhterem üstadımız, aynı vilâ
yetin Senatörü olduğumuz Sayın üstadımızın 
bana tevcih etmiş oldukları bu suale cevabım 
şöyle olacaktır. Bizatihi ilçelerde delegeler 
eskiden yine 'kongre usulüne göre seçilmişler
dir. Bizim de eslki delegeler tâbirinden kasdı-
nıız ve muradımız daha" evvel kongre ile se
çilmiş bulunan delegelerdir. Başka şekilde 
bunun tefsiri de mümkün olmadığına göre, biz 
delege seçmiyeeeğiz; yani 1,5 aylık süre içeri
sinde yeni seçilmiş bulunan il idare 'heyeti
ne bütün kongreleri yapın, yeniden delege 
tosbit edin diye bir vazife tahmil etmiyoruz. 
Eğer 1,5 aylık süre içerisinde seçilmiş bulu
nan delegeler var ise yeni delegelerle, aksi 
takdirde eski delegelerle. Eski delegelerden 
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şikâyet ediyor, il idare kurulunu vazifeden al
dırıyor. Bu şekildeki şikâyetten sonra aynı 
idare heyetini seenıek mümkün müdür'? Değil
dir. O halde arkadaşlarım, benim kanaatime 
göre ve komisyonun kanaatine göre idare he
yetlerinin fesihlerinin sebeplerini bilmiyoruz ki, 
şu anda. Azmi Bey kardeşimizin sorduğu sua
le kati bir cevap verelim. İdare heyetlerinin 
fesih sebepleri her partinin tüzüğünde yazılı
dır. Bunlardan birisi vâki olduğu takdirde ge
nel merkezce normal seçimle iş 'başına gelmiş 
bulunan il yönetim kurulu feshedilir, onun ye
rine; geçici bir yönetim kurulu kurulur, bu da 
vazifesine başlar ve birbuçuk ay sonra kongre
sini yapmıya mecburdur. Ama belki de evvel
ki feshedilmiş bulunan idare heyeti tekrar se
çilebilir, kendilerini sevdiriyorlarsa, delegeler 
tarafından seviliyorsa buna kim mâni olur? 
Eğer il idare heyetinin içinde bulunup da par
tinin mevcut bulunan tüzüğüne göre kendisin
de bizzatihi mevcut bulunan bir sakıncadan do
layı, partide bulunmak yahut da il idare heye
tinde bulunmaması lazımsa onu -genel merkez 
düşünsün, seçilirse buna kini ne diyebilir? Rey
le geliyor, reyle seçiliyor. Bu demokrasinin 
en tabiî neticesidir. 
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kasıt ve murat daha evvelce ilçe idare heyet
lerinde kendilerinin normal ^kongresinde seçil
miş bulunan delegelerdir. 

SADİK ARTUKMAÇ(Yozgat) — Müsaade 
buyurun yanlış anlaşmamız var. Kongre ya
pılacak idare heyeti seçilecek, bunlar için 15 
günlük müddet tanınsın ve kendi delegeleri
ni seçmiş olsunlar. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Yok 
efendim, eğer 1,5 ay içerisinde yeni seçilmiş 
bulunan delegeler var ise onlar, seçilmemiş-
se eski delegelerle yapılır diyor. Metin gayet 
sarih, gayet vazıhtır ve şu izah ettiğim gibidir. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — K fen
dim, şu vaziyet var. Feshedilmiş bulunan bir 
il idare kurulu eğer 1.5 ay içerisinde ilçelerde 
kongresini yapan ilçe idare kurulunda delege 
seçilmişse eski delegeler. Fakat Sayın Sözcü, 
il idare kurulu feshedildikten sonra 10 gün içe
risinde kongresini yapmış olan bir ilçeyi söy
ledi. 

Sayın sözcüye şunu hatırlatmak isterim ki; 
ilçelerde kongreler şu ilçe filân tarihte yapsın, 
bu ilçe filân tarihte yapsın diye bir kongre ya
pılmaz. Bütün ilçeler hepsi birden kongre ya
parlar. Tabiî ayrı ayrı günlerde. Şimdi bunu 
1,5 ay içerisinde yapıp yeni delegeler tesbit 
edildiği zaman madem ki, feshedilmiş bir il 
idare kurulu gelmiştir. Eski delegelerle yapı
lan seçimde il idare 'kurulunu feshe mesnedolan 
hâdisenin sonunda tekrar zuhuruna sebebiyet 
verilir. İl idare kurulu yine feshedilmiş olan 
kongre ile eski il idare kurulunun seçilmesi im
kân dâhiline girecektir. Bu itibarla il idare 
kurulunun yeniden kongre yapabilmesi için bu 
1,5 ay içerisinde yeniden seçime »itmesi ica-
bedecektir. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Şim
di efendim, Muhterem Azmi Beyefendi arka-
şımız derler k i ; yanlış anlamadıysam, bu 1,5 
aylık müddet içerisinde yeni iş başına gelen yö
netim kurulu bütün kazaların kongresini yapıp 
öyle seçime gitmesi lâzımdır. Şayet bu yapıl
maz ise eski idare Iheyeti aynen seçilir. Biz o 
kanaatte değiliz dostum. Sebebi, yani feshedil
miş bulunan il idare heyeti ya 3 - 4 tane kaza 
idare heyeti tarafından vâki şikâyet üzerine 
haklı görülmüş de işten el çektirilmişse <> il ida
re heyetine oy mu verirler? Hayır kendileri 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Sözcüsü sorular bitmiştir. Sırrı Atalay, ileri 
sürdüğü görüşün aksinin izhar edildiğinden 
bahisle söz istemişlerdir. Zaten söz sıraları ken
dilerinindir, buyurunuz efendim. Böyle bir 
kanun bitmez. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Yanlız iki cüm
le ile arz edeceğim. Ya ben görüşlerimi arz 
ettiğim sırada Sayın Komisyon Sözcüsü Yeşil
yurt dinleyemediler veya ben kendilerine izah 
edemedim. Ben Anayasanın 11 nci maddesiy
le bağdaşmaz hususunu, Millet Meclisinin met
nindeki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
il kongrelerinde delege olamaz» kaydı için söy
lemiştim. Millet Meclisinin bu metninin karşı
sında bulunan Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu metni için de bunların yeri tüzükler
dir, kanunlar değildir, demiştim. Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon metninin Anayasaya 
aykırılığı iddiasında bulunmamıştım. Böyle 
bir şey söylememiştim ki, arkadaşım, bir tezat 
vardır, çelişme vardır, dediler ve buna isti
naden bir konuşma yaptılar. Tamamen görüş-
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lerimiz bu istikamette ve bu şekilde idi. Her 
halde ben kıymetli arkadaşıma, nazik arkadaşı
ma anlatamamışım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Tak
rirleri tekrar okutuyorum, efendim. Evvelâ en 
aykırı teklifi okutuyorum. 

(Zihni Betil'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 
Hükümet?.. Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet mümessili iştirak et

miyor. Sayın Zihni Betil'in bu madde yerine, 
komisyondan gelen madde yerine Millet Mec
lisi metninin kabulü teklif edilmektedir. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Sırrı Atalay'ın takriri vardır, birinci 
bende ait. Okutuyorum. 

(Sırrı Atalay'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sırrı Atalay. 
fıkradan «partili o seçim çevresi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleriyle» ibaresinin çıka
rılmasını teklif etmektedir. Yani milletvekil
leri ve senatörlerin tabiî delege olmadığı hu
susunu ileri sürmektedir. 

Geçici Komisyon buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon buna iştirak etme

mektedir. Bunu oyunuza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
suretle o fıkra kalmış oluyor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Mad
deye vuzuh verildiği için takririmi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın özden'in bir takriri var
dır, okutuyorum. 

(Ekrem Özden'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu madde hakkında 
diğer bir madde de sarahat olduğundan bühsile 
lüzum olmadığını ifade etmişti. Mamafih şimdi 
komisyon kabul ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ISıMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Hayır. 

BAŞKAN — Etmiyorlar, komisyon katılmı
yor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Bir hususu komis
yon olarak arz ediyorum. 15 nei maddene bi
rinci bendinde delegeden sonra partili tâbiri 
vardır. O seçim çevresinin «partili» tâbirinin 
«seçim çevresinin» tâbirinden sonra gelmesi 
lâzımdır. Bu tashihi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, «o seçim çevresinin par
tili» şeklinde olacak. Bu suretle kelimenin yeri 
değişmek suretiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Ama tadil olduğu için açık oyunuza 
sunacağım. 

İlçe teşkilâtı 
MADDE 16. — 1. İlçe kongresi ilçe çevre

sindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı 
bulunan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzen
lenen şekilde seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan 
delegelerden kuruludur. O seçim çevresi partili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile ilçe yöne
tim ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kong-
reesinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici ilçe y< net
im kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

İlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top
lanır. 

2. İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanının baş
kanlığında olmak üzere - ilçe başkanı dâhil - beş 
ilâ onbir üyeden kurulur. 

İlçe yönetim kurulunun ilçe kongresinde 
nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya mer
kez yönetim organınca ne gibi hallerde ve nasıl 
işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun 
nasıl kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir. 
İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kurulu
na bildirilmesinden başlıyarak birbuçuk ay içinde 
ilçe kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim 
kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi 
için yeni delegeler seçilmiş değilse kongre eski 
delegelerle toplanır. 

3. İlçe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı 
kurullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

4. Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerinde 
teşkilât kurmaları, kanunların uygulanması 
bakımından zorunlu sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
(önergeler geliyor sesleri) Okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 

16 ncı madde yerine Millet Meclisince ırabul 
edilen 16 ncı maddenin kabul olunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betiî 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi partiler kanun tasarısının 16 ncı mad

desinin 4 ncü bendinin yanlış anlaşmalara mey
dan vermemesi için aşağıdaki gibi tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Tadil : Siyasi partilerin illerin merkez ilçe
lerinde teşkilât kurmaları ilçeler hakkındaki 
hükümlere tabidir. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin 2 nci fıkrasından sonra 

«İklim şartlarının mâni tesirleri bu müddeti 
durdurur. Mâni sebeplerin kalkmasından iti
baren âzami 1 ay içinde kongre icra olunur» 
fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
İsa Bingöl 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı ma'ddenin 1 nci bendinden (o seçim 

çevresi partili T. B. M. M. üyeleri ile) ibare
lerinin çıkarılmasını saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin 1 nci fıkrasında 2 nci cüm

lesi olan (o seçim çevresi partili T. B. M. Mec
lisi üyeleri) ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Aydm 
Erdoğan Adalı İskender Cenap Ege 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin 4 ncün bendinin kaldırıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Tekirdağ Bursa 

Cemal Tarlan Baki Güzey 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Söz Sa
yın Cemal Tarlan'ın. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 16 ncı maddenin 
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1 nci bendiyle 4 ncü bendi haklarında mâruzât
ta bulunmak üzere yüksek huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Maddenin 1 nci bendinde 
ilçe kongresi ilçe civarında muhtarlık bölgele
rinde partiye kayıtlı bulunan parti üyelerinin 
parti tüzüğüyle düzenlenen şekilde seçtikleri, 
sayısı 600 ü aşmıyan delegelerden kurulur. 

İkinci fıkrada, o seçim çevresi partili Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle, ilçe baş
kanı ile ilçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disip
lin kurulu üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üye
leridir, denmektedir. Burada insanı tereddüde 
sevk eden bir fıkranın mahiyeti göze çarptmak-
tadır. Şimdi o seçim çevresi, kanaatimce vilâ
yet olarak kabul edilen seçim çevresi addolun
muştur. 

Şimdi böyle olunca, bu ilçe kongresinin al
tındaki tâbir ile aşağı - yukarı çelişir bir ha
li var. Yani, o seçim çevresinde, yani o'vilâ
yet hudutları içindeki ilçelerdeki, yapılacak 
kongre. Binaenaleyh bu maddenin bu iki fık
rası arasında bence insanı şaşırtan bir taraf var 
gibi geliyor. Bu bir. 

2 neisi; 4 ncü bendde, siyasi partilerin ille
rin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları ka
nunların uygulanması bakımından zorunlu sa
yılmaz diyor. Yani, yanlış anlamıyorsam 
il merkezlerinde ilçe teşkilâtı kurulması keyfi
yeti siyasi partilerin ihtiyarına terk edilmekte
dir. Şimdi arkadaşlarım, bu bence tamamen 
yersiz bir tasarruftur. Çünkü, zaten iller, ya
ni il teşkilâtı o seçim bölgesi dahilindeki ilçele
rin nâzımı vaziyetinde olduğuna göre bulundu
ğu vilâyetin bir ilçe teşkilâtının mutlaka kurul
masında bence zorunluluk vardır. Aksine bu
nu ihtiyarına terk etmekte bendeniz isabet gör
memekteyim. Kaldı ki, 'biz il merkezlerinde 
ilçe teşkilâtı kurulması fikrini savunmaktayız. 
Bu devre yetişmedi fakat, önümüzdeki devre 
bu olacaktır. Yani her ilin bir merkez ilçesi 
teşkil edilecektir. Bu olunca zaten ilçe oldu 
mu, tabiatiyle ilçe kongresi de bununla bera
ber mütalâa edilecektir. Binaenaleyh bu 4 ncü 
bendin maddeden tamamen kaldırılması mak
sadı daha esaslı bir şekilde sağlar kanısında
yım. Ve bu maksatla Sayın Güzey arkadaşı
mızla beraber bir takrir takdim etmiş bulunu
yoruz. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle. 

— 1W 
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1JAŞKÂN — Sayın BingoI. 
İSA BİNGÖVL (Muş) -Muh te rem Başkan, 

sayın üyeler, hukukî oluşlarla, müeyyidelerle 
tabiî oluşların biribiriyle gelişmemesi mevzuunu 
bilhassa nazarı itibara alarak huzurunuzu işgal 
ettim, 

"2 ııei fıkrada, ilçe seçim kurullarının fes
hi halinde âzami 1,5 ay içinde tabiî kongreleri
nin yapılması, âmir bir hüküm olarak vaz'edil-
miş bulunmaktadır. Ama tabiî hâdiseler bazan 
bu âmii' hükmün tahakkukuna mâni olabilir. 
Doğuda, bilhassa kış mevsiminde, 6 veya 7 ay 
gibi münakalenin güeleştiği vasatlarda, muhit
lerde ve mıiıtakalarda bu âmir hükmün tahak
kuku mümkün olamaz. Dolayısiyle kaiminin 
işlemesi bir çelişmeye girmiş olabilir Bu ba
kımdan bendeniz bunu nazarı itibara alarak 
böyle bir çelişmeye mâni olmak kasdı ile, bil-
'hassa iklim şartlarını nazarı itibara almak su
retiyle ikinci fıkraya iklim şartlarının mâna te
sirleri bu müddeti durdurur. Mâni sebeplerin 
kalkmasından itibaren âzami bir ay içinde 
kongrelerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Tabiî oluşları nazarı itibara almak suretiyle ka
nunun âmir hükmünün bu şekilde tahakkuk et
tirilmemesi mevzuunun bertaraf edilebileceği 
kanâatini taşıyorum. İtibar etmenizi istirham 
ederim. Hürmetlerimle... 
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BAŞKAN — Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; Sayın Tarlan 
arkadaşımızın işaret ettiği nokta benim de kafa
mı kurcalamıştır. 16 ııeı maddenin «ilçe kong
resi ilçe çevresindeki, muhtarlık bölgelerince 
partiye kayıtlı bulunan parti üyelerinin parti 
tüzüğüyle düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı 
60ü ü aşmıyan delegelerden kuruludur»1 dedi
ğine göre ondan sonraki cümlede de «o seçim 
çevresi» tâbirinden her hakle ilçenin köyleri, ve 
mahallâtı içine girmiş oluyor. Seçim bölgesi 
olarak ilçenin çevresi nazarı itibara alınıyor. 
Şimdi bu vaziyet karşısında o seçim çevresi, 
partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriy
le, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
kayıtlı bulunduğu ilçenin kongresinde tabiî de
legedir, mânası çıkıyor. Bu vaziyette bir 
T. B. M. M. üyeleri için seçim bölgesi il kabul 
edildiğine göre âdeta ilçeler seçim bölgesi ha
line getirilmiş gibi 'bir mâna çıkıyor. Bu ba
kımdan ilçede yapılacak kongrede eğer o ilçeye 
kayıtlı ise, Parlâmento üyesi o ilçe kongresin
de tabiî delege oluyor. Bunun dışındaki Par
lâmento üyeleri delege olamıyor. Burası karı
şıktır. Ve bu karışıklığın düzeltilmesi veya-
hutta komisyon tarafından izaitıı gerekir. Bu 
bir. İkincisi; vermiş olduğumuz önergede ifa
de etmeye çalıştığımız husus Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri il kongrelerinin tabiî üye
si halindedir. Ayrıca ilçelerin kongrelerinin L 
tabiî üyesi olması tarafımızdan mahzurlu görül
müştür. Onun da sebebi ilçe kongrelerinde bâ
zı ilçelerin delege adedi az olalbilir, Parlâmen
to üyeleri kalabalık olabilir ve ilçe kongrelerin
de ayrı ayrı her ilçede parti faaliyetinin alt ka
demelerinde bizzat kendileri bu siyasi parti mü
cadelesinin küçük kademelerinde faalivet gös
termiş duruma düşerler. Bu bakımdan aslında 
il kongresinin tabiî üyesi olabileceğine göre, ay
rıca her ilçedeki kongrede Parlâmento üyeleri
nin tabiî delege olması fazla ve yersizdir. Bu 
bakımdan bir önerge vermek zorundayız. Eğer 
bu Önerge iltifat görürse burada bu maddenin 
1 nci fıkrasında T. B. M, M üyeleri ilçelerde 
tabiî delege olmak vaziyetinden çıkarılmış" ola
caklardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, söz istiyor mu
sunuz ' 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdilik 
hayır... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksu. 
CENAP AKSU (Maras) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yaptığı
mız 16 ncı maddenin birinci fıkrasında delegeleri 
tesbit eden bir hüküm vardır. Bir de tabiî dele
gelerden bahseden mtitaakıp satırlarda bir se
cim çevresini esas ittihaz etmiştir. Benden evvel 
konuşan muhterem arkadaşım İskender Cenap 
Ege, seçim çevresini zannediyorum karıştırdılar. 
Seçim çevresi, bir vilâyet, seçim kanunumuza 
göre, bir seçim çevresidir. Binaenaleyh, mebus
lar ve senatörler de secim çevresi itibariyle inti-
lıabedilirler. Burada kastedilen maksat, kastedi
len hüküm seçim çevresinde bulunan mebusların 
ve senatörlerin çevrede bulunan bütün kazalar
da topydkûn âza -olabilmesini kaydetmektedir. 
Yani yalnız kendinin bağlı bulunduğu kaza 
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•merkezinde-değil, çevreyi teşkil eden, meselâ 
altı kazası varsa altısında da tabiî delege ola
rak telâk'ki etmektedir. Bu 'bizim komisyonu
muzun getirdiği bir yeniliktir. Millet Meclisi 
inetninde bu yoktur. Bunu almamıştır. Burası
nı böyle tavzih ettikten sonra Sayın Cemal Tar
lan arkadaşımızın dördüncü fıkra hakkındaki 
mütalâsına ben de iştirak ederim. Zaruridir, 
•bunun yokluğunu hissettik. 

Merkez ilçesinin kurulması için bütün par
tiler faaliyette bulunmuştur ve merkez ilçelerin 
kurulması hakkındaki kanun da çıkmıştır. Bu
rada. bu dördüncü fıkranın t ay yi şeklinde de
ğil de Sayın Alihocagil'in bir takriri vardır. O 
diyor ki, merkez ilçelerinin kaderine 'bağlıya
lım. Merkez ilçesini diğer ilçeler gibi tatbikata 
taibi tutalım. Eğer lütfedip 'buna oy verirseniz 
maksat hasıl olur ve merkez ilçesi de tabiî ola
rak diğer ilçeler gibi teşkilâtını kurmuş bulu
nur ki, ->bıı pek zaruridir. Çünkü bir ilde mer
kez ilçesi olması her vilâyette tabiî bir haldir. 
Zannediyorum ki, yakında çıkacak merkez ilçe 
kaııunlariyle de bu 'bir kanuni şekil olacaktır. 

Dâhiliye Vekâletinin ötedeniberi bir merkez 
kaymakamlığı meselesi vardır. Ev geç ıbıı ıncııı-
leket o yota. doğru girecektir. Bu itibarla bu 
maddenin de Alikocagil arkadaşımızın takriri
ne oy vermek suretiyle tashih edersek, bu met
nin mükemmel bir hâl alabileceğini tahmin ede
rini. 

BAŞKAN — Sayın Betil. buyurun. 
Efendim, 15 nci madde hakkında oyunu 

kullanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oylama 
muamelesi bitmişti r. 

Buyurun Sayın But il. 
GEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) - - Muhterem arkadaşlar, geçi
ci komisyonun kabul ettiği metinle. Millet Mec
lisi tarafından kabul edilen metin arasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
çilmiş bulundukları seçim çevresindeki hivtün 
ilçe kongrelerine tahiî üye olmalarından ibaret, 
bir. 

Bir de ilce yönetim kurallarına-.işten el çek
tirdikleri takdirde ilçe kongresinin üç ay yeri
ne 1,5 ay içinde toplanıması konusundan iki, ol
mak üzere değişiklik yapılmıştır. 15 nci madde
de de bu şekilde değişiklik vardı. Düşünceleri
mi 15 nci maddenin konuşulması sırasınd;, arz 

ettim. Binaenaleyh, Ki ncı maddedeki 15 nci 
maddeye benziyen bu değişiklikler dolayısiyle 
arz etaıiş bulunduğum düşüncelerimi tekrar et-
miyeceğim, sırf vaktinizi almamak için. Yalnız 
bii' mühim noktaya dikkatinizi çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Komisyonun sözcü
sü 15 nci madde hakkında konuşurken, dolayı
siyle Kî ncı maddeden de bahsetti. Dedi ki, «İl 
kongresinin ve o ildeki bütün ilçelerin kongre
lerinin tabiî üyesidir ama isterse gider, istemez
se gitAiıez.» Muhterem arkadaşlar; kanun bura
da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bir 
vazife vermektedir. Vazife ifasına mâni maze
ret sebepleri hasıl ol matlıkça Türkiye Büyük 
Mille* Meclisi üyeleri bu vazifeyi ifa ile mükel
leftirler. Muhterem arkadaşlar; il kongreleri 
illerde oluyor. İlçe kongreleri o illere bağlı bü
tün ilçelerde, bir de ilin merkez ilçesinde ola
caktır. Demek ki, 8 ilceli bir seçim çevrevsinde 
Milletvekiline, Cumhuriyet Senatosu üyesine o 
kongreye iştirak etmek vazifesi verilmektedir. 
On sekiz ilçeli illerde 20 kongreye iştirak et
mek, İstanbul'da daha çok âdedde kongreye iş
tirak etmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin asıl vazifeleri, Millet Meclisinde, Cum
huriyet Senatosunda ve bu iki Meclisin Birleşik 
•toplantısında çalışmaktır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri elbette mensup 'bulunduk
ları partilerin de bâzı çalışmalarına iştirak eder
ler. seçim çevrelerini ziyaret ederler ve Anayasa
mızın 7b' ncı maddesi mucibince sadece seçildik
leri bölgenin ve kendilerini seçenleri değil, bü
tün seçmenlerin ve bütün Türkiye'nin vekili
dirler. Ancak burada biz seyyanen Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bütün üyelerine parti ça
lışmalarına ilçe kongreleri seviyesinde olmak 
üzere mutlaka katılmak vazifesini veriyoruz. 
Eğer mazereti olmaksızın gitmezse^ kanunun 
verdiği 'bir vazifeyi mazeretsiz yapmıyor telâk
ki ediyoruz. Elbette Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri arasında partilerin merkez yönetim 
kurallarında, meı-kez karar organlarında vazi
fe alanlar olur, ama geniş ölçüde mentsup bu
lundukları siyasi partinin teşkilât çalışmaları
na devamlı olarak iştirak ettikleri takdirde 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki vazifelen 
aksıyacaktır ve istisnasız bu vazife hepsine ve
rildiği takdirde. Bu noktaya mııhierem arka-
d asi arım ıı ı dikkatlerini çekerim. 
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İkinci nokta, muhterem arkadaşlar; ben, 

Millet Meclisinden gelen metne taraftar idini. 
Benim teklifim oylanmadı .15 nci maddede. Sır
rı Atalay arkadaşım «partilerin tüzüğüne bıra
kalım» dedi. O oylanarak beniım'kl oylanmadığı 
için Sırrı Atalay arkadaşımızın önergesi lehin
de oy kullandım. Eğer biz, parti faaliyetlerimiz 
bakımından birtakım hususların kaideleşmesi 
lâzımgeldiği kanaatinde isek, 'bunu demokra
tik, daha demokratik sayılan bir usulle yapa
lım. Üyesi bulunduğumuz partinin bünyesi için
de ve onun tüzüğüne uymaya çalışalım. Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyosi olmak yetkimizi, 
mensubu bulunduğumuz partinin diğer üyele-, 
rinin oy kuUanamıyacağı şartlar altında kanu
na koymak suretiyle yapmıyabm. Eğer Cumhu
riyet Halk Partili Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin, Cumhuriyet Halk Partisinin il 
kongrelerine ve ilce kongrelerine katılmaların
da, tabiî üye olarak katılmalarında fayda var
sa kanuna siyasi partiler tüzükleriyle halleder
ler diyelim ve buna inanan Cuımihuriyet Halk 
Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
gitsinler, partilerinin ıbünyesi içinden kurultay
larında, yeni tasarı genel kongre diyor. Genel 
kongrelerinde çaılışsmlar, tüzüklerine hüküm 
koysunlar ve bu bir partide çalışmasıdır. îl 
kongresi ilçe 'kongresi, bir parti çalışmasıdır. 
Sırf parti çalışmasını ilgilendiren konuya vâzıı 
kanunu karıştırmıyalım, o parti çalışmasına iş
tirak edan bütün partililerin 'bir araya geldik
leri yetkili organ olan genel kongrede bunu 
halledelim. Binaenaleyh, teşkilâtı karşımıza alı
yoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
yetkimizi kullanıyoruz gibi, bir hava husule 
gelmesinden cidden endişe ederim. Bu endişemi 
samimiyetle arz ediyorum, 'bağışlayınız. 

Muhterem arkadaşlarım, İstanbul'un 31 Mil
letvekili var. Demek ki, Beyoğlu ilçe kongresi
ne de, Kadıköy ilçe kongresine de bu 31 Millet
vekili, senatörleri ile birlikte gidecektir. 

Onların dâhil oldukları komisyonlardaki iş
ler o sırada ne olacak? Pladi il, nihayet bir il- j 
dir. İl kongresine gitsin diye düşünülebilir, 
ama ilçeleri düşünün. Bunun dışında muhterem j 
arkadaşlar, ilçe yönetim kurullarına işten el j 
çctktirme halinde memleketimizin çeşitli yönler
den şartları bir değil, birtmçuk ay yetişmiyebi-
lir. Binaenaleyh, kesin bir süre konulması uy-
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gun değildir. Süreyi uzun koyarsak yetki suiis
timali ile karşılaşabiliriz endişesi ile lüzumlu 
olan süreyi kısaltmak uygun değildir. Konulan 
süre dâhilinde yetkinin kötüye kullanılmaması 
için yapılacak çalışmalar, alınacak bâzı tedbir
ler vardır. Demin de arz ettiğim gibi, bu nokta
ya taallûk eden izahatımı tekrar etmiyorum. 
Ama ilçe kongresine katılmakla, il kongresine 
katılmak arasında fark vardır, buna işaret et
tim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Adalı siz söz 
istiyorsunuz ama, Sayın özden usul hakkında 
söz istediği için takaddüm eder efendim, buyu
run. 

Yalnız bir dakika. Sayın Bötil, beyanları 
arasında eğer yanlış anlamadıımsa, şöyle bir 
ifadede bulundular. Benim teklifim oylanma
dığı için sırf... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Takat) — Öyle oklu efendim, ama tas
vibe mazhar olmadı. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem... 

BAŞKAN — Ne mevzuda konuşacaksınız 
efendim? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Usul hak
kında. Zihni Betil Beyin beyanatı üzerine bâzı 
usulî meselelerin .burada mevzuu'bahsolması ica-
bediyor Sayın Başkanım, 

'BAŞKAN — Hayır efendim, burada usulî 
mesele müzakere tarzına aidolabilir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız arz edeyim, ondan sonra uygun 
değilse kabul etmezsiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz söyledik
ten sonra söylemiş olursunuz. Buyurun efendim, 
devam edin. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şimdi bu 
15 nci madde ile 16 nci maddeyi memzucen hal
ledilmesi lâzımgelen bir konu olarak mütalâa 
ediyorum. 15 nci madde Millet Meclisindeki mad
denin haricinde ve esaslı bir değişiklik geldi, 
iki mühim değişiklik geldi. İlçe kongreleri hak
kındaki 16 nci madde de aynı vaziyette geldi. 
Sayın Betil burada usulî bakımdan 16 nci 
maddeyi Millet Meclisi şeklinde müdafaa eder
ken, 15 nci maddeye de dokundu. Bu 15 nci 
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madde zaten oylarınızla halledilmiş vazıyette
dir. Binaenaleyh, benim kanaatime güre, af 
buyursunlar, çok özür dilerim, 15 nci madde
nin değiştirilmesine dair olan önergeleri red
dedildikten ve o bapta sözcü bulunmadıktan 
sonra 1.5 ne i maddeye mütenazır ve meınzu-
ceu halledilmesi icabeden bir konu bulunduğuna 
göre, 16 ncı maddenin sözcüsünün de Muhte
rem Yeşilyurt olması lâzımgelir kanaatinde-
vim. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Başkanlık katiyen bu-mütalâa
da değildir. İl kongresini tasvibedebilir, mil
letvekilinin, Büvük Millet Meclisi azalanın il 
kongrelerinin tabiî üyesi olur da, ilce kor gresi ! 
kabul edilmiyebilir. () ayrı meseledir. Ayrıca j 
müzakere edilir. Buyurun Sayın Adalı. 

OEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — 16 ncı madde hakkında ay
rıca önerge verdim. Kendi adıma konuştum. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, kıymetli vakitlerinizi {ılıyo
rum. Halbuki bu kanun gerçekten cok <>üzel 
ve çok faydalı bir kanundur. Biran evvel çı
karılmasını, bu seçimlerden önce yürürlüğe kon
masını yürekten temenni ediyorum. 

Sayın arkadaşım İskender Cenap Kire ile 
beraber verdiğimiz takrirde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi âzalarının ilçe kongrelerine iş
tirak etmemesi hakkındaki fıkranın çıkarılması
nı teklif ediyoruz. Kıymetli arkadaşlarım bu 
madde, su fıkra bir defa antidemokratik. Yani 
Anayasaya aykırı demiyorum ama gerçekten 
antidemokratiktir. Kanunun genel açıklama
lar kısmında bu kanunun tanzimini yine Ana
yasanın maddesi gereğince konu düzenini ve 
genel ahlâkı korumak amaçlarına dayanması 
zorunludur, demiş. 

Pek tabiîdir ki, Anayasamızın ve men .leke
limizin özellikleri tasarının hazırlanışında te
mel unsuru teşkil etmiştir. Diyor ki, raporunda ko
misyon «pfk tabiîdir ki Anayasamızın ve memleke
timizin özellikleri tasarının hazırlanışında temel 
unsuru teşkil etmiştir bunu değişik halde mai.lesef 
memleketimizin realitelerini katiyen nazara al
mamışlardır. Sayın Ekrem özden komisyonda 
olmasa, ama kendisi bu işlerin mütehassısıdırlar, 
l)iı kongre işlerinin şimdi muhterem arkadaşla
rım, bu antidemokratiktir dedim; kısaca izah 
edevim. Sivasi Partiler Kanunu eok .IVvdalı 
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bir kanun. Biz kanunla siyasi partilere bir veç
he, bir ahlâk, bir gidişat, bir felsefe, bir isti
kamet veriyoruz. Hakikaten çok yerinde. Ka
nunun diğer maddelerinde yoklama kuralları 
var, muhterem arkadaşlarım, niçin antidemok
ratiktir, onu izah edeyim. Yoklama kurulları 
aynı zamanda bu ilçe delegelerinden, şu 16 ncı 
maddedeki ilçelerin delegelerinden teşkil edil
mektedir. Biz milletvekillerini, yani yok!ama 
kurulunun seçeceği milletvekilini aynı ziman
da. seçmen yerine koyuyoruz. Hem esçilen, hem 
seçmen. İstanbul'un kendi kazamdan misalini 
alayım. Bizim yoklama kurulumuz aşağı - yu
karı 40 - 50 kişidir. İstanbul'un 15 milletve
kili vardır, 6 da senatörü. 21 kişi gelecek, 30 
kişinin, 40 kişinin yaptığı kongrede, 30 kişi 
bir tarafta 10 kişi de bir tarafta olsa millet
vekilleri 10 kişilik tarafa iştirak ettiği zaman 
her zaman kongrenin mukadderatına hâkim 
olacaklar. Kongrenin mukadderatına hâkim ol
makla da kalmayacaklar, aynı zamanda bu 
kongrenin delegeleri parti tüzüklerine ve bu Si
yasi Partiler Kanununa göre yoklama kurulu 
aynı zamanda o milletvekillerini aday olarak 
tesbit etmek salâhiytini haiz olan kurul, bu 
kurula da iştirak etmiş oluyor, milletvekilleri. 
Yani kendisini seçecek olan yoklama kurÜ; una 
kendileri iştirak etmek suretiyle tâyin etmiş olu
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her kazada, 
İstanbul'un her kazasında Adalet Partisine 
mensup 21 tane Türkiye Büyük Millet Mecli
si. Azası her kongreye ayrı ayrı iştirak etmek 
suretiyle âdeta - particilerin amiyane tabiriy
le - «bindirilmiş iki ta gibi» İstanbul'un 19 ka
zasını tek tek dolaşıyorlar Türkiye Büyük Mil
let Meclisi azaları, her kongrenin neticesine 
tesir et, neticesini al ve ondan sonra, siyasi par
tiler Kanunu çıkar. Bu kanunla siyasi parti
lerin işte ahlâkını, davranışlarını düzeltece
ğiz ; de. Böyle şey olmaz muhterem arkadaş
larım. Komisyon mutlaka bu kanunun bu mad
desini geri almalı ve bunu çıkartmalıdır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ilçe seçim 
kongrelerine iştirak edemezler. Mâruzâtım bu 
kadardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
Efendim, bu kanun tasarısının 15 nci mad

denin oylanmasına, iştirak eden 105 üyenin 
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!)G kabul, 5. ıct ve 4 çekinser oy vermişlerdir. 
Madde 96 reyle kabul edilmiştir. 

İZZET BÎRANI) (İzmir) — Sayın Balkan, 
sayın arkadaşlarım; Büyük Millet Meclsinin 
üyesi seçilmiş olmakla artık Büyük Millet 
Meclisi ' üyesi oluyor. Partinin teşkilâtında 
faaliyet alamaz. Büyük Millet Meclisinin üye
sinin partisiyle yüksek kademede1 ayarlı irti
batı büyük kongrede tecviz edilmiştir. Büyülk 
kongreyi1 bütün parti üyeleri, 'milletvekilleri, Mec
lis üyeleri iştirak ediyorlar. Bunun il kongreleri
ne de o i! Meclis üyelerinin iştirakidir. Bunu tas
vip buyurdunuz. Fakat ilçe kongrelerine Mec
lis üyelerinin iştiraki hakikaten mahzurlu
dur. Ve maksattan çok uzaklaşır' tabiî olarak 
kabul edilmesi büyük mahzurludur, izah etti 
arkadaşımız. Seçilebilir olması da, izahtan müs
tağni olan mahzurlar taşır. Binaenaleyh, bu 
hususta Meclis üyelerini bu tekellüften siya-
neti faydalı mütalâa ediyorum ve öyle de is
ti ıh anı e d iy o r um. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, 
CEMÂL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Erdoğan arkadaşı
mızın izah ettiği şekilde ben bu maddeyi tef
sire müsait görmüyorum. Tatoiî üye ile dele
ge arasında esasen maddenin ve fıkraların tar
zı tertibi bunu, bu farkı ortaya koymuştur. 
Şöyle diyor: îlçe kongresi ilçe çevresindeki 
muhtarlık bölgelerinde partiye (kayıtlı 'bulu
nan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenle
nen şekilde seçtikleri ve sayısı 600 ü aşmıyan 
delegelerden kurulur, diyor. Kesiyor burada 
zaten. Yani, ilçe kongresinin sayısını 600 den 
fazlaya çıkarmıyor ve şu usule göre delegeler
den teşkil ediyor. Bunun -dışında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin de bu kongre
lere tabiî üye olarak (katılmalarını bu mad
de ile kabul etmiş bulunuyor. Arada çok bü
yük fark var muhterem arkadaşlarım. Ve Sa
yın Beti! arkadaşımın dediği gibi, bu madde
ye istinaden mutlaka T. B. M. M. üyelerinin 
ilçe 'kongrelerine iştirak mecburiyeti de yok
tur. Bu maddeden böyle bir mâna çıkartılma
sına imkân yoktur. Af buyursunlar, kendileri 
hukukçudurlar ama. benim anlayışım (bu isti
kâmettedir. 

Şimdi asıl mühim mesele arkadaşlarım, ta
biî üyelik vasfı kazanan bîr Parlâmento üye-
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sinin ilce kongrelerine iştirak etmelerinde fay
da vardır. Ama bu ne zaman 1 Lüzum gördü
ğü zaman gidip iştirak etmesi ve o kongre
yi takibetm esinde elbetteki fayda vardır. Bi
naenaleyh, ben Sayın Erdoğan arkadaşım gibi 
mütalâa etmiyorum. Bilâkis T, B. M. M. üye
lerinin bu •kongrelere, tabiî üye olarak iştirak 
etmelerini, ama mecburi şekilde değil, ihtiya
ri şekilde, lüzum gördükleri şekilde. Bu mad
denin bu fıkrasının aynen bırakılmasını 'mu
vafık görmekteyim. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. Hürmetlerimle. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Komis
yondan bir sual soracağım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı konuşsun da 
ondan sonra sorarsınız. Buyurun Sayın Ağır-
naslı. 

NİYAZİ AOntNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, bunun şöyle bir telif im
kânı, zannediyorum ki. vardır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri ilin, yani 
il kongresinin ve kayıtlı bulundukları ilçe
nin delegesi olurlarsa, olur. 21 ilçesi olan An
kara'da ben sadece Çankaya ilçesinde kayıt
lıyım, Çankaya ilçesinin delegesi olurum ve An
kara ilinin de delegesi olurum. Bu olur. Ama 
2.1 ilçenin hepsinde de senatör ve milletvekille
rinin oy hakkı olsun. Bu olamaz. Onun için 
buna bu vuzuhu verirsek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri seçildikleri vilâyetin il kong
resinde ve kayıtlı bulundukları ilçenin kongre
sinde tabiî delegedir denirse, bu olur ve bu 
mâkuldür. Bunu da bir takrir ile takdim ede
ceğim. Bunu kabul buyurursanız bu olur zan 
nediyorum. Ama hiç şüphesiz ki, milletvekili 
olarak her kongrede bulunur, söz söyler, ko
nuşur ama rey hakkı olmaz, delege olmaz. O 
zaman büyük bâzı partilerde bir milletvekili 
tahakkümünü teşkilâta yaymak gibi bir netice 
doğar ki, bundan her halde sakınalım. Ha
kikaten Sayın Erdoğan Adalrnm söylediği gibi. 
bindirilmiş kıta gibi 70 - 80 kişi ile ilce Kong
relerine git, milletvekillerinin dediği olsur ora
larda kongre yapılmasın, olmaz. Bu tamamen 
antidemokratik bir anlayış olur. Onun için bu 
mânayı verecek şekilde bir takrir hazırlayıp 
takdim edelim. Sadece seçildikleri vilâyetin il 
kongresinde ve kayıtlı bulunduğu, mukayyedol 
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duğu ilçenin, meselâ Adalar ilçesinde kayıt'ıdır, 
orada delege olabilir ama Fatih'te de, Zeytin-
burmı'nda da olmaz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon söz iste

mişti. Sual sormak istiyenler de vardır. Vakit 
geçmiş olduğundan, yarın saat 10 da Toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Kat Mülkiyeti kanunu tasansınm tümüne verilen oyların sonucu 

^Salt Cüğunluk sağlanmıştır., 

TAMI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Garsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
^clâhattin özgür 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasirii Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz fnee-
oglu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sa yısı 184 
Oy verenler } ı g 

Kabul edenler . I 17 
Reddedenler : i 

Çekinserler : 0 
Oya Katılmıyanlar . 64 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
•Avsmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rastın Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
(jiavsi Uçagok 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Taldp özdolıay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat; öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca h 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat, özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kal ;>.ı ki i<>ö 1 • > 
Sııad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer O'buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. E t e » Erdinç 

MALATYA 
Mehmet r/eki Tulunuy 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

AbdiUkerım Saraçoğlu 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NIGDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğiu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğl»j 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Befcil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 

Mehmet Ala Demir 

URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

TABU ÜYELEE 
fckrsm Acuner 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet Şükran özkaya 
haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âde&oğlıı 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
(t) 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açık&lın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

[Reddeden] 
TABU ÜYE 

Mehmet özgüneş 

[Oya katılmıyanlar] 
BÎTLÎS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar 
(Î-) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigre] 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsdn Banguoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzm em 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer (İ.) 

KARS 
Sırra Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
(D 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refîık Ulusoy 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Tekirdağ 

Yolcun 

ilacın Atakon 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kok 
Nadir Nadi 
Necati özdeni/ 
N. Zerin Tüzün 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 15 nci maddesine verilen oylann sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytraik 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Oelâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
S i m Uzun/hasanoğlu 

Üye «ayım i 84 
Oy verenler I 65 

Kabul edenler <)o 
Reddedenler : 5 

Çekinserler 4 
Oya katılmıyanlar 77 

Açık üyelikler . 2 

[Kabul edenler] 

Salt yoğunluk sağlanmıştır.) 

BURDUR 
ö. Faruk. Kınaytürk 

BURSA 
Baki Gibsey 
("ahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyaı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azanı Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça^ök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhoıı 

GÜMÜŞANE 
Haiit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cav it Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrare Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburım 
Ekrem özden 

Rifat öztürkçim: 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lütfi Bo^eah 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
T/ûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç. 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

Cenap Aksu 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğhı 
MUŞ 

îsa Hisarı Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayban 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeei 

SÜRT 
Abdurrabman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğ)• ı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA S£ 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalrn 
Muzaffer Alankuş 
Hasan A tak an 
Hasan Kan^ıi 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

0:3 

ERZURUM 

Edip Somunoğlu 

Ahmet Onar 

TABU ÜYELER 
b/krem Aeuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kapları 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkay* 
Haydar Tunçkauat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuîer 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zcren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğiu 
İbrahim Saffet Om ay 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Namı Şerefhanoğhı 

GAZİANTEP 

Zeki islâm 

KONYA 
Muammer ODUZ 

İZMİR 

Ends Kansu 

[Çekins&rler] 
ANKARA 

Mansıır Ulusoy 

i Oya kahlmıya/nlar j 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

ihsan Sabrı Çağlayangii 
(B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tiprel 

(Bşk. V.) 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELAZIĞ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Mehmet Izmen 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (İ. f'T.j 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcigil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer (t.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tmih 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Oumralı (İ.) 
Muhittin Kılıç 
'Bşk. V.) 

Mustafa Din ekli 
MANİSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Teki rd as? 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABU ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

MUĞLA 
Mulallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
i. §. Ataaağun 

NİĞDE 
İzzet Gener (İ.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru! u 

RİZE 
Osman Mecdi Aguıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Fericl Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artufc 
Ömer Erşün 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp V^n^r 
N. Zerin Tüziin 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

L02 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 0 , 1965 Çarşamba 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu rapora (10/3. 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seci
mi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Kat Mülkiyeti kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/523) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi: 
14 . 5 . 1965 ı f Bitiş tarihi : 26 . . 1965) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Siyasi Partiler kanunu tasarısının 

Millet Mec'îsince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/560; O. Senatosu : 1/551) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 . 19651 (Bitiş ta
rihi : 17 . 8 , 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNC^ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK '^LER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi , 2/803; Cumhuriyet Se
natosu 2/157) (S. Sayısı : 635) [Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 8 . J965) 

2. — Uzman Jandarma kanunu tasarısının 
Millet Mecllisinee kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu 1/552) 
(S. Sayısı : 639) [Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1965] 
ı Bitiş tarihi : 21 . 8 . 1965) 

X 3. — 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve tktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/651, Cumhuriyet Senatosu 1/546) 
(S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 9 . (S . 1965] 
(Bitiş tarihi : 11 . 8 . 19651 

4. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporlar. (M. Meclisi : 
2/527, C. Senatosu : 2/156) (S. Sayısı : 
642) [Dağıtma tarihî : 16 . 6 . 1965] (Bitiş ta
rihi : n , 8 . 1965) 

5. — 3204 sayılı Orman GeneJ Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde ek-
k-nmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş-
nriîm^inc dal;- kanun reklifmin Millet Meo-



— 2 — 
1 isin e e kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 2/24.1; C. Senatosu : 
2/158) (S. Sayısı : 643) [Dağıtma tarihi : 
.1(5 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1965) 

(i. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bit: 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân (komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/638; C. Se
natosu : 1/547) (S. Sayısı : 644) [Dağıtma 
tarihi ; 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 

7. — o0.17 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince Ikabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/707; C. Senatosu : 1/554). (S. 
Sayısı : 648) [Dağıtma tarihi : 1.6 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 1 . 9 . 1965) 

8. —. 4862 /sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair 
olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanım tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen »metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/800; C. 
Senatosu : 1/555) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma 
tarihi : .16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 1 . 9 . 1965) 

9. - - Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlariyle esenlestirmo 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/481; C. Senatosu : 
1/558) (S. Sayısı : 645) [Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 28 . 8 . 1965) 

10. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun'geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since Ikabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları : 1/559) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 29 . 6 . 1965) 



Dönem : 1 r' 
Toplantı: 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : 

Kat mülkiyeti kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Senatosu : 1/523) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı ': 524) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 3 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
8mn : 6356 - 37-19° 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

MiÎLeit Meclisinin 11 . 3 , 1965 tarihli 73 incü [Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık • oy ile ka;bıü edileın, Kat mülkiyeti kanom tasarısı, dosyası ile birilikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fıtad Sirmen 

Millet Meclisi B aşkânı, . 

Not : Bu tasarı 19 . 8 .1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6,1,11,23,24,25,26.2,3,9,10 ve 11. 3 . 1965 tarihli 34,55,62,63,64,65,68,71,72 ve 73 ncü Bi?U 
§imİerin'de öncelik ve ivedilikle görüşülerek-kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 524) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 4 . 5 . 1965 

Komisyonu 
Esas No. : 1/523 ' ~ 

KUrar No. : .128 

Yüksek Başkanlığa 

Mi'HeJt Meclisinin 11 Mart 1965 tarihli 73 ncü Birleşiminde önteelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kahul edilen, Kaıt mülkiyeti kamilimi tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 15 M-art 1965. 
tarihli ye 63Ö6 - 37499 saryUlı ya^zıları ile öumhuriyeit 'Sen<a*asu! Da^kaınlığıııa gönderilmekle Ko-
misyonumuzun 29, 30 Nisan ve 4 Mayıs 1965 ta "ihli birleşimlerinde Hükümet adına Adalet Ba
kanlığı Huıkıı'k İşleri Genel Müdürü veJ3aşDakanilı!k Tapu ve ÎCâdo'strö' Cfemıe! Müdürlüğü Oenel 
Müdür Yardımcısı hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumdu. 

I) 1a) Tasanııı<n getiriliş sebebi : . 
Tasan, gerekçesinde ifade edildiği üzere, şehirJ&ıde nüfus .aıftışı sebehiyle meydanıa 'gelen mes-: 

toen problemi ve bu problemin haHli için şahısların malî imkânlarım bir araya getirerek inşa et-

~3'ZL-



tikleri ço!k katili ve •daireli yapılaraı, kaıtâ-annın ve dairelemaiiln paydaşjlarila.ülanj hukuCkii bağımın. 
te&i!si için getirilmiştir. 

(Bilindiği-'gibi, bu hususlar haten Medeni Kanunun Müşterek Mülkiyet hükümleriyle, şuyuun 
idamesi mükellefiyeti ve irtifafc kalklarınıa ait hükümlerin bir anada uıyfguilaınmıası ve bu yolda 
meydana getirilen sözteşmelerile düzenlenimıektedir. 

b) 'Tasannun hukukî temeli : 
Tasarı, Medeni Kanunun müşterıeik •miMlkdıyet hükümlerine 've müteııımiın ÜÜ* . hüsusuııdaiki 

prensibe ıdoikuınınalldsıziın, bizzat kalbul eltmiş olduğu istisnaya 65'2 nci mjadjde.sânm son fıiknaisın'daM 
talhdidi 'kaidirnı-alk, dol'ayısiyie yeni bir ; ffistdSsaa eklenmek suretiyle, yalnız ilk katın değil, daha üst-' 
teiki katlarını da. •müstafei'l nıülfeiryete 'konu iolabilmeski sağlamalkitadır. -- . 

Tasarı, kat mülkiyetinden yalnız malzeme, • ve 'eşya üzerindetei mulkiyeltii değil, ayna zamanda 
bir boşDulk nüülkilyetıini ide anlamaikita, bu hususta Medeni Kanunun 644 nscü miaddesiaııki' hükmü
ne temıais .eltımıe'ktteıdir. 

c) Tasarının esasları : 
Tasarı, kat mülkiyetini müstakil mülkiyet esasına dayandırmıştır. 
Katları ve daireleri ayıran duvarlarda bütün kat maliklerine ortak mülkiyet hakkı tanınmış

tır. 
Kat mülkiyetinin tesisinde ve tescilinde tasarı arsa payı ile kat mülkiyeti arasında irtibat sağla

maktadır. Her kata veya bölüme ne miktarda arsa payı bağlandığı gösterilmedikçe kat mülkiyeti tesis 
olunamayacaktır. Yapının, katlarının hepsi veya bir kısmı harabolduğunda mülkiyet, mevzusuz kâimi-
yaeakj kat mülkiyeti sona erdiği halde arsanın mülkiyeti müşterek mülkiyet esaslarına göre tapuda 
asıl kütüğe nakledilecektir. 

Tescilde, her bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfa açılacak ve anagayri-
menkulün asıl kütükteki sayfası ile tam bir bağlılık kurulacaktır. 

Komisyonumuz, bu esasları ihtiva eden tasarıyı benimsemiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca da aynen kabul edilen maddelerden bâzılarına ilişkin açıklamalar: 
Madde 8 : Madde metninde bahsi geçen satış işlemi, ancak müşterek mülkiyetin mevcudiyeti ha

linde mevzuubahsolacaktır. iştirak halindeki mülkiyette böyle bir imkân mevcut değildir. Metindeki 
«paydaş» ibaresi bunu ifade edici bir niteliktedir. 

Madde 28 : Maddenin birinci fıkrasındaki »«yönetimine» kelimesinin esasında «yönetime» olduğu 
hakle bir tape hatası olarak bu şekilde yazıldığı Hükümet teklifi ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporunun ve metninin incelenmesinden anlaşılmış ve bir maddi hata olduğu için düzeltilmiştir. 

Madde 32 : Maddenin ikinci fıkrasının başındaki «mülkiyetleriyle» kelimesinin esasında «malik
leriyle» olduğu halde bir tape hatası olarak bu şekilde yazıldığı Hükümet teklifi ile Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporunun ve metninin incelenmesinden anlaşılmış ve bir maddi hata olduğu için 
düzeltilmiştir.. 

Madde 40 : Bu maddede prensip itibariyle yöneticinin ücretli olması kabul edilmiştir. Ancak, 
yönetici isterse feragatte bulunabilecektir. Bu husus önlenmemiştir. Ortada bir feragat yoksa yöne
tici, her zaman bir talep hakkına sahiptir. Bu, Borçlar Kanununa uygun bir hükümdür. 

Madde 49 : Maddede bahsi geçen «kat irtifakı» Bu kanunun tarif ettiği kat irtifakıdır. Binaena-
1 eylı, bu kanunun yürürlüğünden evvelki konularda bu hükümler uygulanmıyacaktır. 

Madde 53 : Madde metnindeki «sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılma» ibaresi Ko
misyonumuzca 21 nci madde esaslarında mütalâa edilmiştir. 21 nci maddenin birinci fıkrasında be-

0. Senaitosu ( S. Sayısı : 623 ) 



lirtildiği üzere, sigorta yaptırılması mecburi değil, ihtiyaridir. Bu sebeple de, maddeye geçen y 
rıda işaret ettiğimiz ibare ancak sigorta yaptırılması halinde işliyecektir. Komisyonumuzca da b 
rekçe ile kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Kâtip 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa 
Â. Artus 20, 40/4, 36 ncı mad- ' 

delere muhalifim. Söz hak
kım saklıdır. 
Ş. Kayalar 

(Bu Kanunda Sözcü) Tabiî Üye 
Ağrı 20, 30, 43, 51, 53 ncü ııu 

delere muhal i Tün 
muhalefet şerhim ekli 

K. Kaplan 
Konya 

M. Obuz 

»S'. Türkmen 

Çanakkale 
N'. Altan 

C. Senatosu ( S. Sayısı -. 623 ) 
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12 . 5 . 1965 

Muhalefet şerhi 

20, 40, 43 ve 51 nci maddeler hâkkıüdaki temel görüşlerim aşağıdadır. Teferruatlı görüşümü ise 
Genel Kurulda arz edeceğim. 

1. 20 nci madde hakkındaki görüşüm : 
a) Madde açık değildir. Koyduğu prensibin âdil ve şümullü uygulanmasını temin edememiştir. 
b) Arsa payı oranının yönetim giderleri içerisinde hizmet giderlerine de uygulanması, hizmetin 

ifasındaki eşitlik ve bu hizmetten eşit faydalanma hakkına karşılık değişik ödeme gibi gayriâdil bir du
rum yaratmaktadır. Bu kaide halen uygulanmakta olan sistemi ve kazanılmış olan alışkanlıkları bo
zacak ve daha kötü bir uygulamaya ve huzursuzluklara yol açacaktır. 

c) Kanun, şimdiye kadar gerçeği aksettirmiyen ve keyfî olarak tesbit edilmiş olan arsa payı 
oranına da uygulanacağından huzursuzluk ve adaletsizlik daha da artacalctır. Kaldı ki, bu kanunun 
3 ncü maddesindeki arsa payı oranı - değer ilişkisi de doğru ve gerçek bir tatbikat getirmekten uzak
tır. 

2. 40 ncı madde hakkındaki görüşüm : 
Kat mülkiyeti, arsa payı ile ortak yerlere bağlı bir özel mülkiyet olduğundan, ortak yerlerde 

gayrimenkulun muhafazası ve idamesi ve ortakların hepsine menfaat sağlaması için zaruri olan ek, 
değiştirme ve onarım dışındaki hususlar için ortakların tümünün rızası mesken mülkiyetinin özelliği 
bakımından şarttır. Bu madde, mesken mülkiyetinin kutsallığına da, Medeni Kanunun idari tasar
ruflar hakkındaki 624 ncü maddesine de aykırıdır. 

3. 51 nci madde hakkında görüşüm : 
Maddenin üçüncü fıkrası gerçek tatbikatı sağlıyacak açıklıktan yoksundur. 

Kadri Kaplan 
Tabiî Üye 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 623 ) 
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Millet. Meclisinin kabul ettiği metin 

Kat mülkiyeti kanunu tasarısı 

UtRtNÖİ BÖLÜM 

(JeneJ lıüfaürnıler 

A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı 

I - Genel kural 

MADDE 1. — Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo 
gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimen
kulun maliki veya ortak mâlikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hak
ları kurulabilir. 

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümle
ri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki 
veya arsanın ortak mâlikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. 

// - Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanuna göre : 
a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulun bütününe (anagayrimenkul); yalnız esas yapı 

kısmına (anayapı); anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu ka
nun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (bağımsız bölüm); bir bağımsız 
bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (eklenti); bağımsız 
bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (kat mülkiyeti) ve bu hakka sahibolanlara (kat ma
liki); 

b) Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşma kullanma ve
ya faydalanmaya yariyan yerlerine (ortak yerler); kat mâliklerinin ortak malik sıfatiyle pay
daşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (kullanma hakkı); 

c) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta 
olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu 
kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahibolanlara da (kat 
irtifakı sahibi); 

d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet 
paylarına (arsa payı); 

e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmî senede (sözleşme), 
Denir. 

77/ - Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği 

MADDE 3. — Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel 
bir mülkiyettir. 

Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine, o bölü
mün kat mülkiyetinin kurulması zamanındaki değeriyle oranlı olarak, tahsis edilen arsa payının, 
ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur; bağımsız bölümlerden her 
birine tahsis olunan arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya 
azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 ncü madde hükmü saklıdır. 

(T Sfcnaıt.osıı ( S. Sayısı : 62^ ) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

Kat Miikiyfti Kanunu, 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabnl edilmistit'. 

MADDE 2. - - Millet Meclisi metilinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra arsanın ma
likinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerinia veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı 
yazılı bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir. 

IV - Ortak yerler 

MADDE 4. — Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler 
bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır; 

a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, av
lular, genel giriş kapılan, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralarda
ki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma 
yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mah
sus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu 
ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığmaklar, 

b) Her kat mâlikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalo
rifer, su, hava gazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve anten
ler; sıcak ve soğuk hava tesisleri, 

c) Çatılar, bacalar, genel dam teraslan, yağmur oluklan, yangın emniyet merdivenleri. 
Yukarda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma 

için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (ortak yer) konusuna girer. 

B) Bağlantılar 

1 - Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı 

MADDE 5. — Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoliyle geçmesi halinde, ona bağlı 
arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayn olarak dev-
redilemiyeceği gibi, miras yoliyle de geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. 

Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa pa
yı bırakılamaz. 

Kat mülkiyetini kayıtlıyan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. 
Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmıyan irtifaklar kuru

lamaz. 
Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulun kütükteki sayfasına 

tescil veya şerhedilmiş olan haklar, kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında, kendili
ğinden kayıtlar. 

II - Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı 

MADDE 6. — Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş 
olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvalan, tuvalet gibi eklenti
ler, aidolduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de 
tek başına maliki olur. 

Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapmm 
oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro plânında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir. 

Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklariyle bağdaşması 
mümkün olmıyan irtifaklar kurulamaz. 

Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve or
tak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur. 
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Anayasa ve Adalet Ko. Kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 623) 
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C) Ortaklığın (§üyuun) giderilmesi ve öncelikle satmalına (şüf'a) hakkı 

I ' Ortaklığın giderilmesi 

MADDE 7. — Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın gide
rilmesi istenemez. 

Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dâva ve takip konusu olabilir; bunlarda or
taklığın giderilmesi istenebilir. 

II - öncelikle satınalma hakkı 

MADDE 8. — Kat mülkiyetine tabi bir gayrimenkulun bağımsız bölümlerinden birinin satılması 
halinde, diğer kat maliklerinin öncelikle satınalma hakkı yoktur. 

Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki 
paydaşlar, öncelikle satınalma hakkını kullanabilirler. 

Sözleşmede bu maddenin aksine hüküm konulabilir. 

D) Genel hükümlerin uygulanma alanı 

MADDE 9. — Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri ara
sındaki sözleşmede veya yönetim plânında veya bu kanunda hüküm bulunmıyan hallerde, kat 
mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre 
karara bağlanır. 

ÎKtNCÎ. BÖLÜM 

Kat mülkiyetinin-ve kat irtifakının kurulması 

A) Genel kural 

MADDE 10. — Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmî senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. 
Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulun yal

nız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. 
Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülki

yeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. 
Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmî senet uyarınca veya aşağıdaki fık

raya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır. 
Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi dâva

larında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve ba
ğımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulun mülkiyetinin, 12 
nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek 
suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir. 

B) Kat mülkiyeti kütüğü 

MADDE 11. — Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak (kat mülkiyeti kütüğü) 
ne tescil olunur, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülki
yeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. 

Kat irtifaklarının tescili kat mülkiyeti kütüğüne yapılmayıp, bu kanunda yazılı ilgili hüküm
ler gözetilmek şartiyle, irtifak haklarının tesciline ait genel hükümlere göre yapılır. 

Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğündeki formüle 
göre, ayrıca tutulacak (kat mülkiyeti zabıt defteri) ne tescil olunur. 
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Anayasa ve Adalet Ko. Kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nei maddesi aynen kabul •edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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C) Kat mülkiyetinin kurulması 

I - İstem ve belgeler 

MADDE 12. — Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiye
tine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan 
bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi lâzımdır; bu dilekçede anag'ayrimenkulün kat mülkiyetine 
konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümlere, değerleriyle oranlı 
olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şarttır. 

Dilekçeye, özel kanunlar gereğince temliki ta-arruflar için verilmesi gereken belgelerden baş
ka aşağıda yazılı belgelerin de eklenmesi lâzımdır : 

a) Anagayrimenkulün dıs cepheleri ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerleri
nin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve ana
gayrimenkulün mâliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğ
ruluğu belediyece tasdik olunan proje ve belediyece verilen iskân belgesi, 

b) Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini en az 13X18 bü
yüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli ve o gayrimenkulun maliki veya paydaşların çoğun
luğu tarafından imzalı, kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin sayısı kadar fotoğraf; 

c) Anagayri menkulün kat mülkiyetine konu olacak her bağımsız bölümünün niteliğini, bulun
duğu kat veya katlan, iç taksimatını ve ölçülerini ve (d) bendinde yazılı cetvele göre sıra nu
marası ve o bölüme bağlı arsa payı oranını gösteren ve her biri belediyece tasdikli ayrı ayrı 
plânlar; 

d) Her bağımsız bölümün kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların (1) den başlayıp 
sıra ile giden numarasını gösteren ve her biri ana?avrimenkulün maliki veya bütün paydaşlan ta
rafından imzalı ve bu imzalar noterlikçe tasdikli, bağımsız bölümlerin sayısı kadar liste; 

e) Anagayrimenkulün yönetimini düzenliyen ve kat mülkiyetini kuran malik veya malikler 
tarafından imzalı bir yönetim plânı. 

Tl - Sözleşme ve tescil 

MADDE 13. — Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçe
yi verenlerin yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurul
masına dair resmî sözleşmeyi düzenler; bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır. 

Sözleşme düzenlenince, anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki (mül
kiyet) hanesine (bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi yazılarak say
fa kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir 
sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki 
pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları göıterilnıek suretiyle tescil edilir; anagayrimenku
lün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeM 
defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır. 

Anagayrimenkulün kapatılan sayfasında evvelce mevcudolan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili 
Tüzüğünün (taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat 
mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. 

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini ka
zanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır. 

Kat malikine, anagayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka, 12 nci maddenin (c) ben
dinde yazılı plânlardan, kendi bağımsız bölümüne aidolanınm tasdikli bir örneği de verilir. 
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MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. 'Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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D) Kat irtifakının kurulması 

MADDE 14. — Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış olan bir arsa üzerinde kat 
irtifakmın kurulması ve tapu siciline tescil edilebilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün pay
daşlarının buna ait bir dilekçe ile birlikte 12 nci maddenin (a), (c) ve (d) bendlerine uygun olarak 
yapılan ve belediyece tasdik olunan proje ve plân ile diğer belgeleri tapu idaresine vermeleri lâzım
dır. 

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bu
lunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (beyanlar) ha
nesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra 
kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kü
tüğün beyanlar hanesinde belirtilir. 

Yapının tamamlanmasından sonra kat irtif aklarının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak sahiple
rinden biri tarafından istenince, tescil, kat irtifakının tesciline ait resmî senede ve 12 nci maddede 
yazılı belgelere ve anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin, evvelce verilmiş olan plâna uygunluğu
nun belediyece tasdikine dayanılarak yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kat maliklerindi) ve kat irtifakı sahiplerinin hakları 

A) Kat maliklerinin haklan 

l - Bağımsız holüm üzerinde 

MADDE 15. — Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hü
kümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip
tirler. 

II - Ortak yerler üzerinde 

MADDE 16. — Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında 
ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. 

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, te
ras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her 
kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır. 

B) Kat irtifakı sahibinin hakları 

MADDE 17. — Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı 
süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşı
lıklı olarak isteme ve dâva etme hakkına sahiptirler. 

Kat irtifakı sahipleri, yapmm tamamlanması için aralarından birini veya birkaçını (yönetici) 
olarak tâyin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluğuna dair hükümler, 
kıyas yoliyle, bu yönetici hakkında da uygulanır. 
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MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ııcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİ'] 15. -— Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M A DDK Ki. ---• .Millet Meclisi metninin 10 ucı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDlü 1.7. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçlan 

A) Kat maliklerinin borçlan 

I - Genel kural 

MADDE 18. — Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kul. 
İsınırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğ
nememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. 

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara 
ve oturma (süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden her hangi bir suretle devamlı olarak 
faydalanlara da uygulanır; bu borçlan yerine gotirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil 
olarak sorumlu olur. 

Giderlere ve sigorta primlerine ait 20 nci madde hükmü saklıdır. 

/ / - Anagayrimenkulün baktım, korunması ve zarardan sorumluluk 

MADDE 19. — Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve 
sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. 

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin nzasını almadıkça, anagayrimenkulün ortak yer
lerinde inşaat onarım ve tesisler, dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde 
ise anayapıya zarar verecek nitelikte onanm ve tesis yapamaz. 

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan 
dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 

III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma 

MADDE 20. — Kat maliklerinden her biri, anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak 
yerlerin bakım, korunma ve onarım giderleriyle yönetici aylığı ve kapıcı, kaloriferci, bahçıvan 
ücretleri gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak 
avansa, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlü olup, başka türlü anlaşma olmadıkça, or
tak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün 
durumu dolayısiyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek sure
tiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçmamaz. 

Gider veya avans payını ödemiyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya 
yönetici tarafından, yönetim plânına bu kanuna ve genel hükümlere göre dâva açılabilir ve icra 
takibi yapılabilir. 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden her han
gi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebebolmuşsa, gidere katılanlann yaptık-
lan ödemeler için o kat malikine veya gidere sebebolanlara rücu haklan vardır. 

IV - Sigorta anlaşması 

MADDE 21. — Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tâyin edilecek değer üzerinden 
sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştınlabilir. 

Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa paylan oranında, katılm&kla. 
yükümlüdürler. 
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Anayasa ve Adalet Ko. Kabul ettiği metin 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara 
uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında har
canır. 

Kat malikleri anagayrimenkulün sigortasıyla gideıilemiyecek olan zararlarını karşılamak üze
re, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde 
alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki paylan da ayrıca saklı kalmak 
üzere, yalnız kendilerine aidolur. 

Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır. 

V - Ortak giderlerin teminatı 

MADDE 22. — Bağımsız bölüm başkasına kiralanmış bulunuyorsa, avanstan, giderlerden veya 
ortak sigorta primlerinden kendine düşen payı, noterlikçe yaptmlan ihtara, rağmen, ödemiyen 
kat malikinin borcu, kendisinin kira alacağına mahsuben, kiracıdan alınır. 

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat 
malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı is
temiyle bu borç tutan için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Medeni 
Kanunun 807 nci maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. 

Kat maliklerinin, gider borcunu ödemiyen kat malikinden olan alacakları, önceliklidir. 

VI - Müsaade mecburiyeti 

MADDE 23. — Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde 
meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden ya
pılması için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde baş
ka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya 
mecburdurlar. 

Anagayrimenkulün bir kısmının harabolması halinde, harabolan bağımsız bölüm ve eklentileri 
nin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan 
bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri ve
ya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. 

Yukardaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla otu
ranların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle 
yükümlüdürler. 

VII - Yasak işler 

MADDE 24. — Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen 
bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza lâboratuvarı gibi müesseseler 
kurulamaz; kat maliklerinin buna aykın sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik 
niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. 

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyat
ro, kahvehane, gazino, paviyon, bar, kulüp, dans salon ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri 
ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, boyahane, ba
sımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oy briliği ile vereceği 
kararla açılabilir. 

Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin 
kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir. 

O, Scııaftosıt. :" ( S. Sayısı : G23 ) 
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MADDU 22. — Millet Meclisi metilinin 22 ııci maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ııcü maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

MADD1C 24. — Millet Meclisi metninin 2-1 ııcü maddesi, aynen kaimi edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı G23 ) 
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VIII - Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti 

MADDE 25. — Kat maliklerinden biri bu kanıma göre kendisine düşen borçlan yükümleri 
yerine g-etirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek 
derecede ihlâl ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının ken
dilerine devredilmesini hâkimden istiyebilirler. 

Bu gibi bir kat mâliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dâva tarihindeki değeri 
o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilme
si için dâva açılmasına kat malikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk 
sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kııım bu dâvayı açmak istemezse, dâvayı öteki 
kat mâlikleri açar ve dâvâlının bağımsız bölümünün mülkiyeti, dâvayı açmış olan kat malikleri
ne, arsa payları oranında, devrolunur. 

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir. 
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki tak

vim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebebolunması; 
b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 ncü madde gereğince ve

rilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat 
maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı ol ırak bir yıl ısrar edilmesi; 

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullan
mak suretiyle ahlâk ve âdaba ayları harekette bulunması. 

Bu maddedeki dâva hakkı, sebebinin öğrenilmesi tarihinden başlıyarak altı ay ve her halde 
dâva hakkının doğumundan başlıyarak beş yıl içinde kullanılmazsa ve dâva sebebi de ortadan 
kalkmışsa düşer. 

B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları 

MADDE 26. — Kat irtifakı sahipleri bu hak>a konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mül
kiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözbşmeye ve plâna göre tamamlanması için kendile
rine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaş
tırmakla, karşılıklı olarak, yükümlüdürler. 

Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçlan, noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen, bu 
ihtar tarihinden başlıyarak iki ay içinde yerine getirmezse, diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâ
kim, onun arsa payının ve kat irtifakının, o zamanki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa pay
ları oranında devrine karar verir. 

Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması 
sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle 
yükümlüdür. 

BEŞÎNCI BÖLÜM 

Anagayrimenkulün Yönetimi 

A) Genel Kural 

MADDE 27. — Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, ka
nunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır. 

B) Yönetim plânı 

MADDE 28. — Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma nmksai ve şeklini yönetici ve 
denetçilerin alacakları ücreti ve yönetimine alt diğer hususları düzenler. Yönetim plânı bütün 
kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. 

C. Senatosu { S. Sayısı ; 623 ) 
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MADDE 25. —• Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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Yönetim plânında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak 
anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. 

Yönetim plânının değiştirilmesi için kat maliklerinin oy birliği şarttır. Bu sağlanamazsa, 
kat maliklerinden birinin istemi üzerine hâkim müdahale eder ve 33 neü maddeye göre ka
rarını verir. 

Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve 
cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. 

Yönetim plânının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğü
nün (beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat mül
kiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır. 

C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları 

I - Toplantı zamanı 

MADDE 29. — Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere,yönetim plâ
nında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösferilmemişse, her takvim yılının ilk ayı 
içinde toplanır. 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden 
üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat 
maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bil
dirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci top
lantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. 

/ / - Yeter sayı 

MADDE 30. — Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarı
sından fazlasiyle toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. 

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, kararlar en geç bir hafta içerisinde 
yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. 

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. 

•' III - Oya katılma 

MADDE 31. — Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. 
Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için 

ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sa
yısı ne olursa olsun, saJhibolacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı 
yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları iç
lerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni 
mümessili temsil eder. 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bu
lunabilir, fakat oya katılamaz. 

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil elyile kullanabilir; ancak aynı kişi oy sayısının 
üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tâyin edilemez. 

C. Senatosu ( S. Bayisi : 623 ) 
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MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 nen maddesi aynen knbııl edilmistiı'. 

MADDE 31. — Millet M'eclisi metninin 31 ncİ maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

C. Senaltosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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IV - Kararlar 

MADDE 32. — Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim plânı ve 
kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. 

Bütün kat mülkiyetiyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun 
kararlarına uymakla yükümlüdürler 

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya 
bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlık
lar, kat malikleri kuurlunca çözülür ve karara bağlanır. 

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaralan taşıyan her 
sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince 
imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. 

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce 
verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür. 

V - Halâmın müdahalesi 

MADDE 33. — Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden 
birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayana
rak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden za
rar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayr.'menkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine baş
vurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. 

Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm yok
sa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit ede
ceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. 

Tesbit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmiyenlerden, aynı mahkemece, 100 li
radan 2 000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur; yirmibeşinci madde 
hükmü mahfuzdur. 

D) Yönetici 

I - Atanması 

MADDE 34. — Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışar
dan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (yönetici), 
kurula da (yönetim kurulu) denir. 

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecbu
ridir. 

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici 
durumundadır. 

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından ata* 
nır. 

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski 
yönetici tekrar atanabilir. 

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici ataya-
mazlarsa, o gayrimenkulun bulunduğu yerin sul'ı mahkemesince, kat maliklerinden birinin müra
caatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. 
Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı 
sorumlu olur. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri 
kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, de
ğiştirmeye müsaade edebilir. 

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleş
mede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat mâlikleri kurulu, yö
neticiden teminat göstermesini istiyebilir. 

Yöneticinin öz ve soyadı ile i§ ve ev adresinin anagayrimenkulün giriş kapısı yanma veya 
antrede görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya 
yönetim kurulu üyelerinin her birimden, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece 50 lira
dan 250 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur. 

II - Yöneticinin görevleri 

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi 

MADDE 35. — Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir; yönetim plânında aksine 
hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür : 

a) Kat mâlikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 
b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı 

için gereken tedbirlerin alınması; 
c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi; 
d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işle

ri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gös
terilen zamanda, eğer'böyle bir zaman göstenlmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat 
maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bit
mesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; 

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle 
doğan borçların ödenmesi ve kat mâlikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız 
bölümlere ait kiraların toplanması; 

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; 
g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan ver-

miyecek gerekli tedbirlerin alınması; 
h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda ge

rekli tedbirlerin, onlar adına, alınması; 
i) Kat mülkiyetine iflişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dâva 

ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; 
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir banka

da kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırıl
ması; 

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. 

'"" 2. Defter tutulması ve belgelerin şahlanması 

MADDE 36. — Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve 
tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sıra-
siyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya 
mecburdur. 

Bu defterin, her takvim yılmm bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere 
kapattırılması mecburidir. 

C. taaltosuı .( S. Sayısı : 623 ) 
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MADDK 35. — Millet .Meclisi metninin 35 nei maddesi aynen kabul cdilınistiı'. 

MADDE 36. — Millet, Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul, edilmiştir. 
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Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 ncü maddenin son fıkrasında ya
zılı cezalar uygulanır. 

3. işletme projesinin yapılması 

MADDE 37. — Yönetici, atanır atanmaz bir işletme projesi yaparak kat maliklerine sunmaya 
mecburdur. 

Bu projede özellikle şunlar yazılır; 
a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahminî olarak gelir ve gider tutarları; 
b) Bütün gidenlerden her kat malikine, arsa payı oranında, düşecek tahminî miktar; 
c) Tahminî giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin arsa pa

yı oranında vermesi gereken avans tutarı. 
Kat maliklerinden biri, bu projeye, kendisine taahhütlü mektupla bildirilmesinden başlıyarak 

onbeş gün içinde itiraz ederse durum kat malikleri kurulunca incelenir ve proje hakkında bir ka
rar verilir veya yeni bir proje hazırlanır. 

Süresi içinde itiraz edilmezse, proje kabul edilmiş sayılır ve bir yıl içinde yürürlükte kalır; 
bununla beraber sonradan haklı bir sebep çıkarsa, kat malikleri kurulu projeyi her zaman değiş
tirebilir. 

III - Sorumluluğu 

1. Genel kural 

MADDE 38. — Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. 

2. Hesap verme 

MADDE 39. — Yönetici, yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer böyle bir zaman yazılma
mışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısiyle o 
tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. 

Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim plânında yazılı 
zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir. 

IV - Hakları 

MADDE 40. — Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. 
Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptı

rılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerino getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye 
mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı 
zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir. 

Yönetici, yönetim plânında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tâyin edilmemiş olsa 
bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir. 

Yönetici, kat malikleri arasından atanmış olup da, sözleşmede bir ücret konulmamış ve aksine 
bir hüküm de yazılmamışsa, o kat maliki, gayrimenkulu yönettiği yıla ait yönetim giderlerine ka
tılmam ve onun payına düşen gider tutarı öteki kat malikleri tarafından, arsa paylan oranına gö
re, ödenir; bu yararlanma ücret yerine geçer. 

E) Yönelimin denetlenmesi 

MADDE 41. — Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak de
netler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. 
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MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. —• Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. —• Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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Hesapların denetlenmesi için yönetim plânında belli bir zaman konulmamışsa, bu denetim her 
üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapı
labilir. 

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecek
leri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim 
kurulu yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci 
ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenku-
lün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhüt
lü mektupla kat maliklerine gönderilir. 

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den 
başlayıp sıra ile giden sayfa numaralan taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir def
tere geçirip tarih koyarak altını imza ederler. 

( . ; ' F) Yenilik ve ilâveler ' ' .. . , > 

/ - Faydalı olanlar 

MADDE 42. — Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişik
lik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale ko
nulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyaoak bütün yenilik ve ilâ
veler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. 

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir. 

27 - Çok masraflı ve lüks olanlar 

MADDE 43. — Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel 
durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından 
kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan fayda
lanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilâvelerin gi
derini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. 

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halef
leri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa paylan oranın
da katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkım kazanırlar. 

$^®'**' III - Bağımsız bölüm ilâvesi 

MADDE 44. — Anagayrimenkulün üstüne kat ilâvesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat 
yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 ncü maddenin ikin
ci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilâvesi için: 

a) Kat malikleri kurulunun buna oy birliğiyle karar vermesi; 
b) Anagayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilâveler de dâ

hil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylannın, usulüne göre yeni
den ve oybirliğiyle tesbit edilmesi; 

c) îlâve edilecek yeni bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde, tapu memuru hu
zurunda yapılacak resmî senetle, 14 ncü maddeye göre kat irtifakı kurularak bunun, anagayrimen
kulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi 
ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfasiyle 13 ncü madde hükmüne göre bağlantı sağ
lanması ; 

Şarttır. 
Bu nitelikteki ilâve ve genişletmelere muvafakat etmekle beraber kendisi katılmak istemiyen 
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MADDE 42. —• Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

MADDE -d)). —- Millet Meclisi metninin 411 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştiı\ 
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kat maliklerinin arsa paylarından, bu ilâveler sebebiylo azalan kısmın, ilâveyi yaptıranların ba
ğımsız bölümlerine tahsisini kabul ettikleri, resmî senette belirtilir. 

Bu takdirde, yeni bağımsız bölümün yapılmasına katılmıyan kat mâliklerinin arsa payların
dan yeni tahsis sebebiyle azalan kısmın bedeli kendilerine ödenmek şartiyle, yeni yapılan bağımsız 
bölüm, kat irtifakı kurulmasına dair olan eski resmî senet gereğince kat mülkiyetine çevrilerek 
onu yaptıranın mülkü veya yaptıranların ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir 
sayfasına yeni malik veya malikler adına tescil edilir. 

G) Temliki tasarruflar ve önemli işler 

MADDE 45. — Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen 
kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapmm dış duvar
larının, çatı veya damının reklâm maksadiyle kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün 
kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

' Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi 

A) Kat mülkiyetinin sona ermesi 

I - Anagayrimenkulün arsasiyle oirlikte yok olması veya kamulaştırılması üe 

MADDE 46. — Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona 
erer. 

Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasiyle 
kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez. 

Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış 
bulunan mâlikin, anagayrimenkuldeM kat mülkiyetinin âdi mülkiyete çevrilmesine ait yazılı is
temi üzerine silinir ve o gayrimenkul, müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kü
tükte yeni bir sayfaya geçirilerek ve eski kayıtlariyle bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur. 
Anagayrimenkulün niteliğinde kat mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler olmuşsa, yeni 
sicil kaydına bunlar da yazılır. 

Bağımsız bölümlerden biri bir aynî hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış 
bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silinmedikçe, anagayrimenkul üzerin
deki kat mülkiyetinin âdi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silin
mesi istenemez. 

Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının 
yalnız borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine göre, bütün ortak mülkiyet paylarına 
aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, âdi mülkiyet 
esasına tabi kılınmış olan o gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek 
suretiyle genel kütüğe tescil olunur. 

Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil 
kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır. 

Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli, bağlantılı bu
lunduğu arsa payı ve eklentileri de göz önünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün 
malikine ödenir. 
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MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. —• Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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II - Anayapının hardbolması 

MADDE 47. — Anayapının tümü harabolmuşıa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti 
kendiliğinden sona erer. 

Anayapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harabolur ve o bölümün maliki iki yıl 
içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer katnailikleri veya bunlardan bir kısmı, bu süremin 
tamamlanmasından baslıyarak bir yıl içinde o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa 
payları oranında kendilerine devredilmesini hâkinden istiyebilirler. Bu halde devrolunan arsa 
payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarııın (beyanlar) hanesine işaret olunur; arsa pa
yını devralanlar, devraldıkları tarihten baslıyarak iki yıl içinde, harabolan bağımsız bölümü ye
niden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün kat malikleri bağımsız bölümlere bağlı arsa 
paylarını bu kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre yeniden hesaplıyarak kat 
mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne uyulmadığı takdirle anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti 
kendiliğinden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harabolan bölümler için alman sigorta 
bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır. 

Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harab^lup da bunlardan birinin yeniden yapılması di
ğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harabolan kat malikleri bunları yeni
den yaptırıp yaptırmıyacaklannı, harabolma tarihinden baslıyarak altı ay içinde diğer kat malik
lerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bil lirmiyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri 
kabul olunur ve onların arsa payları, bölümlerini yeniden yaptırmak istiyenlere öncelikle devre
dilir. 

Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süreler devamınca 
kendiliğinden kat irtifakına çevrilir ve kat mül -iveti kütüğünde beyanlar hanesine geçici şerh 
verilir. Bakımsız bölüm yapılınca onun üzerinden kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kü
tükten silinir. 

77/ - Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi 

MADDE 48. — Anagayrimenkulün veya anayapının tümünün veya bir kısmının harabolması 
halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulun bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat 
maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harabolan kat mâliki tarafından tapu idaresine 
derhal bildirilir j bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü 
harabolan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorumlu 
olup, Hazine sorumlu değildir. 

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulun 
kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösteril nek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki 
ganel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa paylan oranında ortak mülk'yet esaslarına 
göre, genel kütüğe tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet 
hükümleri yürür. 

Tümü harabolan ana/yapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti 
esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hü
kümler uygulanıl. 

B) Kat irtifakının sona ermesi 

MADDE 49. — Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna 
verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son 
verebilerler. 
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MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamam iyle yok olması veya üzerinde yapı yapılamıyacak 
hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer. 

Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu irtifakın kurulması esnasında verilen plânına göre 
beş yıl içinde yapı yapılmazsa, kat irtifakı kendiliğinden sona erer; bu süre ilgililerden birinin 
yazılı istemi üzerine, mahkemece en çok üç yıl uzatılabilir. 

Kat irtifakı sona erince tapu memuru, kat irtifakının tapu kütüğündeki kaydını kendiliğinden 
siler: bunu her ilgili de istiyebilir. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 

Son hükümler 

A) Yasaklar 

MADDUJ 50. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara gön, 
bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki gibi tek 
başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakla kurulamaz. 

Tümü kârgir olmıyan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. 

B) Yeni duruma uyma 

I - Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda 

MADDE 51. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin o gayrimenkulun bir bölümünde kat ma
liki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayrimen-
kullerin mülkiyetinin, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç yıl içinde kat mülkiyeti • 
ne çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yapılmazsa, irtifak hak
ları sona ererek yalnız ortak mülkiyet devam eder. 

Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci fıkra gereğince kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat 
mülkiyeti kütüğüne tescili, ortak maliklerden birinin tapu idaresine başvurması üzerine, tapu ida
resindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafa dayanılarak 
yapılır; bu halde fotoğrafın, tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasiyle tasdik edilmesi ye
ter. 

Diğer ortak malikler bu çevrilmeye itiraz edsmiyecekleri gibi bunun giderlerine katılmaktan 
ve yönetim plânı yapmaktan kaçmamazlar; kaçınılırsa, hâkimin müdahalesine dair olan 33 ncü mai-
de hükmü uygulanır. 

77 - Medeni Kanundan önce kurulmuş olan kaklarda 

MADDE 52. — Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (hava hakkı, oda mülkiyeti) 
gibi isimler altında kurulmuş olan haklar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak üç yıl 
içinde, aşağıda yazılı hükümlere göre, bu kanun uyarınca kat mülkiyetine veya kat irtifakına 
çevrilir : 

a) Gayrimenkul üzerinde bu haklara konu olan yapı bölümleri mevcutsa, hak sahipleri, ara
larında yapacakları bir sözleşme ile, o gayrimenkulun arsasında, bölümlerinin değerleri oranında 
ve hiçbir bedel ödemeye mecbur olmaksızın, Medeni Kanunun ortak mülkiyeti hükümlerine göre 
paydaş olurlar ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri uyarınca kat mülkiyetini kurarlar. 
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MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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b) Yapı bölümleri mevcudolmayıp yalnız hava hakkı mevcutsa, bu hak (a) bendindeki esas
lara göre hak sahibinin arsada paydaş olması suretiyle kendiliğinden kat irtifakı hakkına çevri 
lir ve kütüğe o suretle tescil edilir. 

c) Hak sahipleri anlaşarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde eski 
haklarını kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevirmezlerse, bu çevirme, gayrimenkulun bulun 
duğu ysrln tapu idaresince, ayrı ayrı bölümlerin değerleri oranında arsa paylarının tesbiti ve g; 
reken belgelerin hazırlanması suretiyle ve bu maddenin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar uyarınca, 
hak sahiplerinden birinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya yapılır ve durum bütün ha i 
sahiplerine bildirilir. 

Bu hakların tapu idaresince kat mülkiyetine veya kat irtifakına doğrudan doğruya çevrilmesi 
için gereken masraflar Hazinece ödenerek, kamu alacaklarının tahsili hakkındaki özel kanun hü
kümlerine göre hak sahiplerinden alınır. 

Hak sahipleri tapu idaresinin kararına karş>, bunun kendilerine bildirilmesinden başlıyarak 
bir ay içinde, sulh mahkemesine dâva açmak suretiyle itiraz edebilirler. 

III - Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi 

MADDE 53. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir gayrimenkulun paydaşlarından 
birinin o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak 
için kurulmuş olan irtifak hakları, bu kanuna göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar anagay-
rimenkulün yönetimi, yönetim plânı yapılması mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiye
tine ve bunun primlerine katılma hususlarında bu kanun hükümleri uygulanır. 

C) özel kanuna göre ortaklaştırma (şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu 

MADDE 54. — îmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde, ortaklaştırılan gayri-
menkuller arasında kat mülkiyetine tabi gayrimenkul varsa, îmar Kanununun 46 ncı maddesi 
gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları taktirde, ortaklığın gide
rilmesi bu anlaşma hükümlerine göre yapılır. 

Böyle bir anlatmaya va.nlm.azsa, her geyrim enkulün ortaklaştırmadan önceki geçen değer
leri, birinci fıkrada sözü geçen madde hükmüne göre ortaklığı gidermekle görevli sulh mahke
mesince ayrı ayrı takdir edilerek, bunlardan değeri en fazla olan gayrimenkulun malikine, öte
ki gayrimenkullerin bu değerle satınalmasını teklife karar verilir, ve bu teklif kabul edilip be
del ödenince ortaklık giderilmiş olur. 

Kesinleşen sulh mahkemesi kararının tebliğinden başlıyarak bir ay içinde bedel ödenmez ve
ya altı ay içinde ödenmek üzere banka mektubu veya aynî teminat gösterilmezse ortaklaştırılan 
gayrimenkullerin tümü, imar durumuna göre mümkünse kat mülkiyeti muhafaza ve diğer gayri-
menkuller buna ilhak ed'lerek, eğer bu mümkün değilse kat mülkiyeti kaldırılarak, açık artırma 
yoliyle satılıp ortaklık giderilir ve satış bedeli her gayrimenkulun, ikinci fıkra uyarınca takdir 
edilmiş olan değerleri arasındaki orana göre, maliklere paylaştırılır. 

D) Hare ve vergiler 

MADDE 55. — Bu kanuna göre kat mülkiye ti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başka
sına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit hare ve vergiden muaftır. Bu muafiyet, Medeni Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifak haklarının 51 nci madde gereğince kat mül
kiyetine ve Medeni Kanundan önce kurulmuş olan hakların 52 nci maddeye göre kat mülkiyeti 
veya kat irtifakına çevrilmesi işlemlerine de şâmildir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 
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MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 623 ) 



— 40 — 
Millet Meelisinin kabul ettiği metin 

Kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal anag,ayixmenkulün kayıtlı bulunduğu ye
rin belediyesine ve vergi dairesine bildirilir. 

E) Belediyesi olmıyan yerlerdeki durum 

MADDE 56. — Bu kanunun belediyelere yüklediği görevler, belediye olmıyan yerlerde o ye
rin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 sayılı îmar Kanununun 47 nci 
maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir. 

F) Yürürlük tarihi 

MADDE 57. — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

G) Yürütme makamı 

MADDE 58. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
18 . 7 . 1963 

Millet MecMsinin 11 . 3 . 1965 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilmiştir, 

a Senatosu (S. Sayisı : 623) 
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MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. —• Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. —• Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senaitosu (S. Sayısı : 623 ) 




