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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Eıldkıtrilkler yandığı zaman sayın 
üyelerin anahtarlarını çevirerek: beyaız düğme
lere basmalarını rica ederim. 

Sonradan gelen arkadaşların düğmelere 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
istanbul'un çözümü gereken çeşitli dertlerine 
hayalle değil ancak kanun ve bütçeden ödenek 
ayırma yoliyle çare bulunabileceği?ıe, dair de
meci. 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Sayın Nermin 
Neftçi, Saym Baş'bakanın İstanbul'daki temas
ları ve .beyanları ile ilgili gündem dışı söz iste
miştir. Lütfen kusa olmak kaydiyle Saym Neft
çi buyurum. 

NERMİN NEFTÇİ (MUŞ) — 'Sayın Başkan, 
saym üyeler; Sayın Başibakanm İstanbul ge
zisi ile ilgili ve İstanbul gezisi sırasında sarf 
etmiş lOİduiklaırı sözlerle ilgili olarak görüşmek 
istiyorum. 

Muhterem aıikadaşlar, İstanbul'da çok gü
zel bir bahar varıdır. Böyle güzel bahar gün
lerimde İstanbul, şairin dediği gibi, bir hayal 
şehri iolur. Bazen 'halkikatlerle hayaller İstan
bul'da da biribirine karışır. Bütün bu güzellik
ler içinde istanbul'un yaradan gene ide için 
için sızlar. İşçinin, 'balıkçının, celepin, yükçü-
nün yaraları, 'gecekonduda oturan vatandaşla
rın yaraları, yüzıbinlerce dar gelirli vatanda
şın yaraları gene de için için devam eder. Sa
yın Barbakanımız işte ıböyle güzel günlerden 
birlisinde, geçen hafta İstanbul'a! teşrif buyur
dular. İstanbul'a gelirlerken İstanbul'un yazı-

basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını rica 
ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gereikli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere basılıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lan. çizilen dertlerini yerinde iııceliyeceklerini 
de beyan ettiler. İlk gün yapmış oldukları beş 
saatlik toplantıda, «İstanbul'un bu kadar feci 
bir durumda olduğunu bilmiyordum» dediler. 
İstanbul'un bir ısu derdi vardır, 500 milyon 
Türik lirasına halledilmesi gerekir, beklemekte
dir. İstanbul'un ıbir çöp derdi vardır, 30 milyon 
Türk lirası ile halli . .gerdkir, beklemektedir. 
İstanbul'um kanalizasyon derdi vardır, İstan
bul'un gecekondu derdi vardır, İsıtaınbul'un 
yurtlar derdi varıdır. Aşağı yukarı kaba taslak 
gazete o'kuyan her Türk vatandaşı İstanbul'un 
dertlerini bilir. Çünkü yüzbinlerce tirajlı İstan
bul gazeteleri yurdun en hücra köşelerine ka
dar bu dertleri iletir. Saym Başbakanımız İs
tanbul'a gelirlerken İstanbul'un bir fecaat ha
line gelen ve 30 milyon lira ile halledilmesi 
gereken çöp derdini herhalde biliyorlardı. İs
tanbul'un Belediye Başjkanı ve İstanibul Bele
diyesi Hükümetten 30 milyon Türk Tirasa .iste
miştir, bu derdin halli için. Hıülkümet sadece 
vere vere 5 milyon lira verileceğini söylemiş 
ve vermiştir. Muhterem arkadaşlar, çöp derdi 
için 5 ımjlyon lira verileceğini söyllyen Hükü
metin Başbakanı gecekondu meıısuplariyle gö
rüşürken, eğer ıbir plân yapılmış olsaydı Hü-

" kümet hemen 200 milyon Tl. verecekti, de
mişlerdir ve bu sözleri de gazetelere aksetmiş
tir. 
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Sayın Başbakandan «örüyorum: 200 milyon 
Tl. simi nereden bulacaklardır? (A.P. sıraların
dan, «ısana ne,» sesleri) Kalkınma Plânıınm 
1966 programımda bütün kamu konut sektörü 
için 217 milyon Tl. ısı ayrılmıştır. Uygulama 
plânının İmar ve İslkân Genel Müdürlüğ'ünce 
gösterilen evvelden yapılan işler için . konut 
sektörüne ve »gecekondu sektörüne 13 400 000 
lira, yeni işler için 35 56.1 000 lira ayrılım ıştır. 
Gem'<an yekûn 48 961 000 lira. Bütçe raporuna 
bakıyoruz, bütçe raporunda İmar ve İskân Ba
kanlığı 'komut sektörü ve gecekondu için (hem 
evvelden yapılacak işler, hem de sonradan ele 
alınacak işler için 35 461 000 lira .ayırmıştır. 
Bırakınız uygulama plânı ile bütçe raporu ara
sındaki (tenakuzu, fakat hakikaten İstanbul ge
cekondularına vadediien bu 200 000 000 
Tl. ,nı Başbakan nereden buldular? Ayrıca ge
cekondu kanunu sayın Mecliste müzakere edil
mektedir. Hepimiz biliyoruz ki, (uygulama me
selelerinin prensipleri ortaya atılmadan ve 
Meclisçe kabul edilmeden gecekondulara hiçbir 
şey vadedilemez. Tasfiye meseleleri, ıslah mese
leleri ve önleme meseleleri, burada kabul edilecek 
olan kanunun anaprensiplerine göre tatbik edile
cektir. Kanun henüz Meclisten çıkmadan, öngörü
len müesseseler kurulmadan, bütçede programda 
buna bir yer .ayrılmamış iken, son derecede ye
tersiz bir bütçe ile idare eden Sayın Başba
kanımız bu 200 milyon Türk lirasını nereden 
bulacaklarını Meclise acaba nasıl ifade edecek
lerdir? Olsa olsa bu mesnetsiz bir seçim va'din
den ileri gidemez. 

Muhterem arkadaşlar, yeter artık; sıkıntı-
lariyle başbaşa feci bir hayat yaşıyan, gece
konduluların dertleri ile ve ümitleri ile oyna-
mıyalım, bu dertleri ve ümitleri oy yatırımı 
vasıtası yapmıyalım. Sayın Başbakanımız Üni
versite yetkilileri ile de görüşmüşler ve her
halde yurt sorununun ne kadar feci ve ne ka
dar büyük bir ımesele olduğunu yeni öğrenmiş
lerdir ki, ilgililere derhal ııcıuz yurtlar yapıl
masını ve 'bu hususta projeler hazırlanmasını 
direktif buyurlmuşlardı r. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, lütfen bağlama
nızı rica ediyorum. 

NERMİN NEFTÇİ (.Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Yurt meseleleri 1960 -senesin d on bu yana 
ele alınmıştır ve İstanbul'da uygulanmak üzere 
üç tane büyük proje vardır. Bu projelerin bir 
kısmının yatıırımı yapılmıştır ve yapılmakta 
plâna göre devam etmektedir. Bu projeler ha
kikaten plâna 'girmiş büyük teşebbüslerdir. Me
selelerden anlıyan ve meseleleri bilen kimsele
rin hazırlamış oldukları projelerdir. 1966 Tür
kiye'si bir gerçekçi Türkiye'dir. Nasıl ki, 1966 
dünyası artık plân ve hesaplara dayaman bir 
dünya ise, 1966 Türkiye'si de bir gerçekçi Tür
kiye'dir. Bundan böyle mucizeler devri kapan
mıştır. Bundan Iböyle geceleri istişareye yatıp, 
sabahları gün ışımadan imar plânları yapmak 
devri gene kapanmıştır. Olsa olsa bundan altı 
ay önce yapılan bir seçimde dile getirileni 
memleket sorunları ve yapılan secim vaıi'tlev.i 
bir seçim kanunu tıkacının arkasında sırla ısıra 
beklemektedir. (-Ortadan alkışlar;. Durum böy
le iken hayâle dayaman ive seçim vaiıtlerinc 
dayanan yeni birtakım sözler hiçbir §ey ifade 
etmiyecefctir. Olsa olsa bunlar güzel İstanbul'
da Park Otciliin penceresinden, hakikaten, ha
yalle hakikati birbirine karıştıran İstanbul te
sirinden olacaktır. Saygılarımla. (C.İI.P. sıra
larından alkışlar). 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman oğ-
lu'nun, dini siyasete alet etmenin ve şeriat dü
zeninin yasak olduğuna ve Millî Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreteri Korgeneral Kefet Ülgenalp'ın 
gerçek din adamlarına saygılı bulunduğuna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Nuri 
Kod'amanoğlu, buyurun. Sayın Kodamanoğlu, 
sizden de rica ediyorum; lütfen kusa olsun efen
dim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — ıSayın 
Başkan, sayın ırnill et vekilleri; muhalefetin ıs
rarlı isteklerine rağmen, Hükümetin bu kürsü
de, karşı koymaktan dikkatle kaçındığı bir zih
niyeti, Yüce Meclisin dikkatine sunmak ve me
suliyetimizin bütün, icaplarımı ifaya davet et
mek ilcin huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın 'milletvekilleri, Anayasamız başlangı
cı, 2, 19, 153 ve 154 ncü maddeleriyle Devlet 
düzeni içinde, din 'müessesesinin mahiyet ve şü
mulünü tâyin ve tasrih etmiştir. 

Anayasamız ne diyor1? «Herkes viedam ve 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.» Bu-
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nun 'içindir ki, din müessesesine 've gerçek din
darlara saygı, Anayasa düzenimizin esasların
dan biridir. 

Bunun ardından son derece önelmü ve de
ğerli bir hüküm daha yer almaktadır. «-Kim
se, Devletin sosyal, ilktisadi, siyasi veya hukufkî 
temel düzenini, din kurallarına dayandırmak 
aınıaeiyle ve her ne suretle olursa olsun, dini 
veya dince 'kutsal sayılan şeyleri istismar öde
mez.» Demek oluyor ki, Anayasa bu vatanda ; 

Üçüncü Selimden beri mücadele ettiğimiz şeriat 
düzeninin ihyasına çalışmayı .men etmiştir. iBu 
yasak aynı maddede, 'siyasi veya şahsi çikar-
cıl'ar için de yer (almıştır. 

153 ncü maddesinde ise aynen: «Bu Anaya
sanın hiçbir hükmü, Türkiye Cumhuriyetinin 
lâiklik niteliğini koruma amacı güden, dev
rim kanunlarının, 'bu Anayasaya aykırı olduğu 
şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz» de
nilmektedir. O hakle: Bu Anayasanın iher hük
münü devrim 'kanunlarına uygun şekilde anla
mak ve yorumlamak .mecburiyeti vardır. Nedir 
bu kanunlar? Tevhidi tedrisat kanunu, tari
katları men eden, tekke ve zaviyeleri kapa
tan kanun ve (benzerleri. O halde din ve vic
dan özgürlüğüne sığınıp, tarih boyunca müs-
1 umanları biribirine 'kütleler halinde boğazlatan 
nifalk ve meskenet tarikleri açılamaz ve yu
vaları kurulamaz. Anayasa bunu men •etmiş
tir. 

Sayın -milletvekilleri, bu vatanda, dini inanç -
larını tertemiz vicdanlarında geliştirip, siya
set ve menfaat -pazarında rol almayı, imansız
lığın ve dinsizliğin ta kendisi sayan peikçok 
faziletli din 'görevlisi vardır. Ye biz bunlara, 
Sayın General Ülgenalp ile birlikte saygı du
yuyoruz. 

Ancak, din maskesi altında vatanı bölmek 
is/tiiyen, .müslüımanı müslümana düşman eden, 
menfaat ve oy '(karşılığı iman ticareti yapanlar, 
gerçek dindarlara beslediğimiz saygıya sahip 
çıkamazlar. Günlük hayat mücadelesi içinde 
birbirinden uzakla/anak istidadı gösteren müs-
lümanlar arasında bir kardeşlik duygusu, ve 
ebedi mutlululk umudu yaratmak ve yaşatmak 
görevlisi olan ve fakat nifak ve intikam tahrik
çiliği yapan din istismarcılarını dinin ve Devle
tin düşmanı ilân etmek, resmî görevi olsun ol
masın herlkesin boynuna borçtur. 

İşte Sayın General Ülgenalp bunu yaptığı 
için, bu kürsüden haksız olarak suçlanmış ve 
kınanmıştır. 

Sayın General güya, «komünizmi telin eden 
bir tek beyanda bulunmamış.» Bu irticaın çok 
kullandığı ve pek 'bel 'bağladığı bir taktiktir. 
Dindar görünen iman tacirleri, komünizm uma-
eılığından takviye ıgörfmıek hesabı içindedirler. 

Eski görevim dolayısiyle, komünizme karşı 
hassasiyetini ve isabetli tedbirlerini yakından 
takibettiğim ve işbirliği yaptığım bu değerli 
komutana kadar bulaştırılmak istenen komü
nizmin hamiliği iftirası, vahamet derecesinde 
bir ihanetin ifadesidir. 

Komünizm denen bu meşum cereyana, gö
nülden ve bilerek karşı koyan bizleri arkadan 
hançerliyerek bizzat 'komünizme hizmet etmek
tedirler. Sayın İnönü'ye dahi, 'komünizme kar
şı hassasiyet öğüdü verecek kadar ar damarı 
çatlıyanları uyarmak isteriz. 

Anayasa düzenini, Devlet (kurumlarının ve 
görevlilerimin yetki ve ilişkilerini bilmekten 
dahi âciz birtakım mülâhazalar ciddiye alm-
mıyabilir. Fakat partilerine bu -kürsüden yapı
lan en ufak bir ithamı bile cevapsız bınakıma-
mak için kürsüye fırlayan Devlet Bakanları, 
bir yüksek komutana karşı ısa'hte rapor tanzıiım-
ciliği isnadını, Devletin affetmiyeceği tehdidi
ni, azil ve maihlkemeye verme teklifini sükûtla 
karşılamışlardır. Bu hareketlerin izahını -ken
dilerinden beklemek bizim hakkımızdır. 

Saygılarımla. 

3. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
mn'ın, Ankara şoförlerinin bir kısım dertlerine, 
507 sayılı Kanunun .1.3 ncü maddesine göre ya
pılması gereken şoförler kongresine izin verilme
diğine ve Ticaret Bakanının emrini tatbik ettire
mediğine dair demeci. 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Sayın 
Mehmet Ali Arsan Ankara otomobilcilerinin 
veya şoförlerinin dertleriyle ilgili beyanda bu
lunacaklar. Buyurun efendim. 

AHMET GAN BİLGİN (Kütahya) — Sayın 
Başkan, benim de vardı gündem dışı söz tale-
ıbim. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
malar tamamiyie Başkanlığın takdirindedir. Ta
rih sırasına göre değildir. 
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AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Ama 
ben Barbakanın beyanı hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Istiralhat buyurunuz efendim. 
15 arkadaışımızm gündem dışı söz talebi ıttılaı-
ıma sunuldu. Bunun için de takdir hakkımı 
kullanıyorum. (iSoldan gürültüler ve «dbize söz 
vermelisiniz» sesleri.) -Müsaade buyurunuz 
efendim. Başka arkadaşa söz veremiyeceğim. 
Mehmet Ali Arsan arkadaşımız konuşacak ve 
başka bir arkadaşa da söz vermiyeceğim efen
dim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Takdir hak
kınızı isabetle kullandığınızdan dolayı sizlere 
takdirlerimi sunarım Sayın Başkan. 

'MEHMET ALİ ARSAN ('Çankırı) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; huzuru
nuzu beş seneden beni Arap saçma döndürül
müş başkentte bulunan onibeş bin otomobilci
nin dâvasını dile getirmek için işgal etmiş bu
lunuyorum. Bir zamanlar bu meselenin içinde 
yaşamış, politikanın, Meclisten çıkan kanunla
rın elastikiyetinden dolayı, idarecilerin koru
yucu kanatlarının gölgesine sığman bir sömü
rücünün başkent otomobilcisini inim inim inlet
tiğini görmüş bir arkadaşınız olarak artık baş
kent otomobilcisinin ve şoförünün de ıstırabının 
bitmesi için ilgilileri uyarmak ve meydana ge
lecek valhîm olayları önlemek için bu konuşma
yı yapmak ihtiyacını duyduğum için yüce Mec
listen özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara Umum Oto-
ımoibilcller ve Şoförler Derneği, 507 sayılı Kanu
na göre başkentteki otomobilci şoför esnafını 
temsil etme yetkisini haizdir. Bu dernek gece 
demeyip, gündüz demeyip âmmenin hizmetin
de bulunan asîl Türk şoförünü temsil etmekte
dir. Ama temsil yetkisini üzerinde bulunduran 
kimse, suiistimallerden mahkemelerde yargıla
nır, suçlu koltuğunda otururken, adliye kapı
larında koşmaktan, nafakasını teminden âciz 
duruma gelmiş otomobilci esnafın dertleriyle 
alâkadar olmaya vakit bulamamasından dola
yı, o asîl şof jr, kendini temsil eden bu yöne
ticileri lâyık görmemiş ki, aralarında imza top
layarak 507 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin (D) bendinin tatbikiyle olağanüstü kongre 
talebinde bulunmuş. Bu talep birinci değildir. 
Beş senedir bunun gibi istekler olmuştur. Ama 
her seferinde olumsuz olarak cevaplandırılmış
tır. Zannederim ki, aranızda olan sayın eski ve 

yeni Dahiliye, Ticaret Bakanlarından bu mese
leyi bilnıiyen yoktur. Emir verirler, kanunun 
tatbikimi isterler, yazarlar çizerler, tetkik üze
rine tetkik, netice yok. 

Muhterem arkadaşlar, bu dâvaların içinden 
gelen bir arkadaşınız olarak size yaşadığım bir 
hâdiseyi anlatayım. Bir devirde Ticaret ve Da
hiliye Bakanları, bugün olduğu gibi, bu kon
grenin yapılması için gerekli emir vermişti. 
Ama kongre bir türlü yapılamıyordu. Bir sö
mürücü, vantuzlarını asîl Türk şoförüne daya
mış, kimse söküp atamıyordu. Evrak muhakkak 
bir yerde takılıyordu. Allah'ın aynı sıralarda 
oturma kısmet ettiği Sayın Hasan Tez'i ziyaret 
ettik. Bu son kapı idi; aldığım cevap bana ka
nun karşısında ne derecıe saygılı olmamı bir 
kere daıha öğretti: Gidiniz, Hasan Tez bu kon
greyi yaptırmıyor... İşte kanun bu idi. Vekil de, 
idareciler de burada kalıyordu. 

Muhterem arkadaşlar, ıstırap içinde inliyen, 
âdeta ekmek parasına muhtaç duruma gelen 
şoför, A. P. nin seçim programındaki taahhüt
lerine inandı, aydınlık günlerin yakın olduğu
nu düşündü. Tekrar faaliyete geçti. Ama o ta
ahhütlerin yalnız seçim öncesi boş lâflar oldu
ğunu olayların tekrar içine girinci Öğrendi. Ka
nun işlçmez, Devlet daireleri çalışmaz, öyleyse 
kendileri bu dâvayı halledeceklerdi. Geçen ay 
bir otomobilcinin Trafik Müdürlüğünün de bu
lunduğu binanın önünde âdeta nümayiş hava
sını andıran bir gösterisini Trafik Müdürü 
müşküllerle bastırdı. Bugün başkentte hava çok 
gergindir. Vahîm hâdiseler çikabiMr. 

Sayın Hükümet, programında şoför vatan
daşların derdine eğileceğini vadetmiştıi. Bu va'di 
şoför beklemektedir. Geçenlerde Sayın Ticaret 
Bakanı katî emir verdiği halde kanunun 13 ncü 
maddesinin (O) bendi tatbik edilmemektedir. 
Yani Hükümet diğer hükümetler gibi iktidar
sız iktidarda olduğunu bir kere daha göster
miştir. 

Kanun ya vardır ya yoktur. Hükümet et
mek emir vermek değildir. Kanunları yürüte
cek icra organıdır. Sayın Ticaret Bakanı ver
diği emri tatbik ettiremiyorsa, onibeş bin oto
mobilcinin dâvasını halledemiyecekse lütfen va
zifesini ifa edebilecek bir kimseye devretsin. 
Artık bu kanunlar tatbik edilsin, halk da ka
nunların işlediğini görerek ona saygılı olsun. 
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Bakanlık olaralk bunu halledemezlerse başkent
te doğacak vahîm hâdisenin sebebi acz içinde 
olan Ticaret Bakanlığı olacaktır. 

Hâdiselerin her safhasını bilen arkadaşımız 
olarak bunda suçlu, Ankara Valiliği ile Ticaret 
Bakanlığının ilgilileridir. Asîl Türk şoförü Hü
kümetten 507 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin (o) ve (c) bendlerinin tatbikini arzula
maktadır. Kanuni formaliteleri hazırdır. Şimdi 
benden sonra bu kürsüde bana cevap vermek 
ihtiyacını duyacak olan sayın bakanlar olayı 
örtemezler. Her söylediğimi ispata hazır bir in
san olarak Hükümetten kanunun tatbikini is
tiyoruz. 

Hürmetlerimle. 
VEFA TANIR (Konya) — Efendim ben de 

gündem dışı söz istemiştim. Mevzuun aktüalitesi 
kayboluyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, başka arkadaşa 
söz veremiyeceğim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sizi de Osman 
Yüksel ile aynı paralelde görüyorum ve ben bu 
Parlâmentoya siz Başkan olduğunuz müddetçe 
girmiyeceğim. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim, oturunuz 
yerinize. Başkana bu şekilde hitabedemezsiniz, 
oturunuz. 

4. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, Korge
neral Befet Ülgenalp'in sözlerini yeren Balıke
sir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın Meclisteki de
mecinin ancak kendisini ilzam ettiğine ve Hü
kümetin Anayasanın ele aldığı lâiklik prensibini 
bütünüyle yerine getirdiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Dev
let Bakanı Refet Sezgin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Sayın Nuri Kodamanoğlu biraz önce vâki 
beyanlarında bundan birkaç gün evvel Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ülgenalp'
in gazetelerde münteşir bir konuşması hakkında 
Balıkesir Milletvekili Sayın Mevlût Yılmaz'ın 
yapmış olduğu konuşmasını ele almak suretiyle 
bâzı mülâhazalar ileri sürdüler ve konuşmaları
nın bir yerinde de Hüküme ve Devlet Bakan
ları kendi partilerine ve Hükümete en ufak bir 
telmih yapıldığı zaman hemen kürsüye gelmek 
suretiyle o telmihi cevaplandırmaktadır. Ancak 
Mevlüt Yılmaz'ın bu konuşmasını cevaplandır

mamış bulunmaktadırlar dediği cihetle kendisi
nin telmihine cevap vermek üzere huzurunuzu 
işgal etmiş bulunmaktayım. 

Evvelâ bir hususu arz etmek isterim. Sayın 
Mevlüt Yılmaz da Sayın Nuri Kodamanoğlu gibi 
bir milletvekilidir. Ve konuşması ancak kendisini 
ilzam eder, kendi fikirlerini bu kürsüde Anaya
sanın tanımış olduğu haklar çerçevesi içerisin
de dile getirir. Ve nitekim, o suretle konuşmuş
tur. Bunun Hükümetle ve Adalet Partisi Grupu 
ile bir ilişiği olmamak icabeder. 

Bu vesile ile Sayın Kodamanoğlu'nun konuş
masında bahsettiği hususlara değinmek istiyo
rum. Bütçe müzakereleri sırasında Hükümetini
zin lâiklik anlayışını tafsilâtı ile burada arz ve 
izah etmeye gayret sarf etmiştim. Biz Anayasa
nın 19 ncu, 20 nci, 153 ncü, 154 ncü maddelerini 
Anayasada, vâzıı kanunun tedvin ettiği surette 
anlıyan ve o surette bunu tatbikte hassasiyet 
gösteren bir Hükümetiz. Bundan Yüce Meclisin 
ve Türk Milletinin sureti katiyede bir şüphesi 
olmamak icabeder ve olmamaktadır. Ancak, bâzı 
şahısların düşünce özgürlüğü içinde ifade ve be
yan ettikleri mütalâaları... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hangi dü
şünce özgürlüğü? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Anayasanın tanıdığı düşünce özgür
lüğü, 19 ve 20 nci maddelerde muharrer özgür
lük içinde.ifade edilen hususları... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hangi dü
şünce özgürlüğü? 

BAŞKAN — Sayın Kırca, istirham ediyo
rum, oturduğunuz yerden lütfen müdahale et
meyiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Siyasi çıkarlarına imale etmek istiyen
lerin de bu düşüncelerinin karşısındayız. Bu fi
kirlerime biraz vuzuh vermek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet olarak 
Türkiye'de din maskesi altında din ve iman ti
careti yapanların, din simsarlarının karşısında
yız. (Bravo sesleri, alkışlar) Aynı zamanda ken
di siyasi çıkarları için din gibi ulvî ve mukaddes 
bir müesseseyi istismar vasıtası ittihaz eden din 
düşmanlarının da karşısındayız. («Bravo» sesle
ri, alkışlar) Lâiklik ilkesi, 1924 Anayasasına ve 
yeni Anayasamıza gelmiş bir müessesedir. 1789 
Fransız ihtilâlinden bu yana Batılı memleketler-
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de tatbik edilen lâiklik anlayışını aynen Batı dü
şüncesi içinde kabul eden bir düşüncenin ve tat
bikatın sahibiyiz. Anayasanın 154 ncü maddesini 
de, Diyanet İşleri Teşkilâtını da, nüfusunun 
% 98 i müslüman olan bir memlekette vatanda
şın din hizmetlerinin ve dinî ihtiyaçlarının tan
zimi maksadiyle vaz'edilen bir hüküm olarak ka
bul ve o suretle tatbik etmekteyiz. (Soldan, bra
vo sesleri) Bu cümleden olarak bundan birbuçuk 
iki ay kadar evvel kuruluşu ikmal edilmiş bulu
nan Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilâtının 
en küçük kademesinde vazifeli bulunan din gö
revlilerine de bu suretle bir tamim gönderilmiş 
bulunmaktadır. O itibarla bizi şu veya bu mak
satla din simsarlarını, dini istismar edenleri hi
maye etmekle suçlamak istiyen düşünceyi huzu
runuzda reddederim. Hürmetlerimle. (Soldan, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — İnşallah ic
raatınız da bu türlü olur, hep alkışlarız. 

5. — Sayın üyelerden bazılarıyla izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/359) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sayın iki 
arkadaşımıza izin verilmesi ile ilgili bir sunuşu 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 28 . 4 . 1966 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti yüce tasviplerine arz ederim. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 18 gün, 

1. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/141) (S. Sayısı : 105) (1) 

(1) 105 S. Sayılı basmayazı 26 . 4 . 1966 
tarihli 85 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

hastalığına binaen, 11 . 4 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç, 15 gün, ma
zeretine binaen, 22 . 4 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Fevzi Fırat'a hastalığına binaen 18 gün izin ve
rilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muş Milletvekili Sayın Kemal Aytaç'a ma
zeretine binaen 15 gün izin verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Askerî Personel Kanununun görüşülmesine ön
celik tanınmasına dair önergesi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. Bu ara
da Sayın İhsan Ataöv arkadaşımızın bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Salı günkü içtimalarımızı Askerî Personel 

Kanununu görüşmek için yapmıştık. Bu kanun 
komisyondan geçmiş olduğu için görüşülmesine 
hemen başlanmasını arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Efendim, zannedersem, vazifeli 
arkadaşımız Sayın İhsan Ataöv arkadaşımıza 
hatırlatmışlar. Yalnız bu Geçici Komisyon için
di. Askerî Personel Kanununun görüşülmesini 
teminen Sayın Millî Savunma Bakanı tarafın
dan verilmiş bir önerge de vardır. Başkanlık 
Divanında görüşülüp huzurunuza getirilecektir. 
Bugünkü gündem hasren Çarşı ve mahalle bek
çileri kanun tasarısı ile, Tapulama kanun tasa
rısının görüşülmesine mahsustur. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşülmesi
ne kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Efendim, lütfen sayın komisyon ve Hükümet 
yerlerini alsınlar. 2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Çarşı ve mahalle bekçi teşki
lâtı, en büyük mülkiye âmirinin emrinde, genel 
zabıtaya yardımcı, silâhlı bir kuruluştur. 

Emniyet teşkilâtı bulunan yerlerdeki bekçi 
kuruluşlarının meslekî âmiri, polisin ilçedeki 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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en büyük âmiridir. Jandarmanın görev alanın
da bulunan belediye sınırları içindeki bekçi ku
ruluşlarının meslekî âmiri ise, ilçe jandarma bir
lik komutanıdır. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, siz zanne
dersem ikinci madde üzerinde söz istemiştiniz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Reşit Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben de vaz-

- geçtim. 
BAŞKAN — Siz de vazgeçtiniz. 
Sayın llhami Ertem, buyurunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanunun ikinci maddesi çarşı ve 
mahallât bekçi teşkilâtının bağlılığını ve âmir 
durumunu tanzim etmektedir. Tatbikatta muhte
mel olan ihtilâtları önlemek bakımından zabıtlara 
geçmesi için bir iki sualim olacak bu madde hak
kında. Birincisi, en büyük mülkiye âmiri tâbiri
nin içinde bucak müdürleri de dâhil midir! 

İkincisi, malûmlarınız olduğu üzere, bâzı bele
diyelerin jandarma karakolları vardır. Bu jan
darma karakollarmdaki karakol komutanları ile 
bekçi teşkilâtının âmiriyet bakımından münase
beti ne olacaktır? Günkü kanun jandarma gö
rev alanındaki belediye sınırları içindeki kuru
luşların meslekî âmirini ilçe teşkilâtının, ilçe jan
darma birlik komutanı olarak kabul etmektedir. 
Binaenaleyh bu tarzda karakol bulunan, fakat 
nahiye müdürü olmıyan yerlerdeki karakol ko
mutanları ile bekçi teşkilâtının münasebeti ne ola
caktır, iki. 

3. Bâzı belediyelerde ise tabiî olarak ne kara
kol, ne nahiye teşkilâtı yoktur. O halde bekçi teş
kilâtı yalnızca belediye ile karşıkarşıya buluna
caktır, yakın kontrolü mümkün değildir. Bu gibi 
ahvalde de hizmet nasıl görülecektir? Bu husus
ların tavzihinin tatbikattaki muhtemel ihtilâtla
rı önlemesi bakımından zabıtlara geçmesinde fay
da görüyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
söz istiyen?. Komisyon söz istemiştir, buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 2 nci madde dikkatle okunduğu tak
dirde, benden evvel söz almış olan, 2 nci madde 
üzerinde söz almış olan Sayın llhami Ertem'in 
tereddütlerini izale edecek mahiyettedir. Yalnız 

biraz üzerinde durarak bu maddeyi iyice okumak 
lâzımgelir. Şimdi, «Çarşı ve mahalle bekçi teş
kilâtı en büyük mülkiye âmirinin emrinde genel 
zabıtaya yardımcı, silâhlı bir kuruluştur.» Bu
nun tefsire gelen tarafı yoktur. Gayet sarihtir. 
Bundan sonra gelen fıkraya bir göz atalım : 

«Emniyet Teşkilâtı bulunan yerlerdeki bekçi 
kuruluşlarının meslekî âmiri, polisin ilçedeki en 
büyük âmiridir.» Eğer, bilhassa vilayetlerimiz
deki meseleleri içine alan bir fıkra olması hase
biyle bu da sarihtir. Emniyet teşkilâtı da vardır, 
biliyorsunuz, jandarma teşkilâtı da vardır. Fa
kat Emniyet Teşkilâtı ve Jandarma Teşkilâtı iki
si bir arada bulunuyorsa bekçi teşkilâtı emniyet 
teşkilâtının emrindedir. Bunda şu veya bu şekil
de tefsire gelen bir taraf yoktur. 

Diğer taraftan jandarmanın görev alanında 
bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluş
larının meslekî âmiri ise ilçe jandarma birlik ku
mandanıdır. Bundan daha tabiî bir şey olamaz. 
Çünkü mahalle bekçileri teşkilâtının kurulması 
için teklifleri getirecek olan ilçe jandarma birlik 
kumandanıdır. Bu teklifleri getirecek olan da, 
inhasını istiyecek olan da budur. Kuruluşunda 
vazife aldığına ve teşkilâta alınacaklarm inhasını 
teklif ettiğine bakılırsa, bunun vazife ve salâhi
yetleri noktai nazarında bekçilerin kontrolsüz 
kalması gibi bir meselenin mcvzubahsedilemiyece-
ği de burada aşikârdır. Bu bakımdan sayın ar
kadaşlarımızın tefsire dahi ihtiyacı olmıyan bu 
sarahat karşısında daha fazla direneceklerini zan
netmiyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sözcünün ko

nuşmasından büyük üzüntü duydum. Maddeyi 
çok iyi okudum, ama çok üzülüyorum ki, sözcü 
bu mevzua tamamen yabancı. Bilmediği bir mese
le hakkında hiç olmazsa etrafındaki arkadaşlardan 
bilgi alarak kürsüye çıksalardı çok daha iyi eder
lerdi. 

Madde 1, muhterem arkadaşlar, en büyük 
mülkiye âmiri bizim tatbikatımızda muhtelif tat
bikat görmektedir. Birincinin içine bucak müdür
lüğünü dâhil ederler. Diğerinde bucak müdürlü
ğünü dâhil etmezler. Bu bakımdan bilerek sor
dum; en büyük mülkiye âmiri tâbiri içinde bu
cak müdürü de dâhil midir, diye. Yarın tatbi
katta âmiriyet bakımından ihtilâf çıkacaktır. Bu
cak müdürleri bekçi teşkilâtına karışacak mıdır, 
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karışmıyaca'k mıdır? Bunu açıklamak bakımından 
kendilerinden çok daha iyi bildiğim, saham olan 
bir meselede, bucak müdürleri de en büyük mül
kiye âmiridir, ifadesinin zabıtlara geçirilmesini 
istedim. 

İkincisi, bağlılıktan bahsediyorlar. Maddenin 
o kısmını anlamıyan kim? Benim sualim ne? Ben 
dedim ki, birtakım belediyeler vardır. Onlar bu
cakların olduğu yerlerdedir. Orada bucak mü
dürü vardır, bir de karakol komutanı vardır. 
Bekçi teşkilâtının âmiri, meslekî âmiri, ilçe jan
darma komutanı olduğuna göre kar alkol kuman
danı ile bekçi teşkilâtının münasebeti ne olacaktır? 
Sualim budur. Karakol kumandanı bekçi teşkilâ
tına emir verecek midir? Kontrolünü kendisi ya
pacak mıdır? Yarın tatbi'katta çıkacak her türlü 
ihtilâflar olacaktır. Bunun açıklanmasını iste
dim. Ama bizim Sayın Sözcü, başından beri, ko
nuşulduğundan beri arkadaş garip bir haleti ruhi
ye içinde, hangi milletvekili madde hakkında ne 
konuşsa derhal bir alerji duyuyor. Ben hüsnüni
yetle soruyorum. Bu karakol kumandanı ile bek
çi teşkilâtının münasebeti ne olacaktır? 

İkincisi, üçüncü tip belediye; ne bucak var, 
ne karakol var, sadece belediye var, bekçi teşkilâtı 
var. Bunun âmiri ilçe birlik komutanı nerede? 
15 kilometre ötede. Her akşam vazife gören bu 
bekçi teşkilâtının vazifesi nasıl olacaktır? Kimin
le irtibatı bulunacaktır? Tabiî olarak ilçe kuman
danı, ilçe jandarma kumandanı bunun âmiridir, 
ama, .15 kilometre ötededir. Kaç zamanda bir ge
lir, vazifeleri ne olur, bunların aydınlanmasını is
tedim. 

İstirham ediyorum Sözcü arkadaşımdan, bi
raz anlayışlı olsunlar,/söylenen sözlerde hüsnüni
yet bulunduğunu ve kendilerine yardım etmek 
gayesi taşıdığını dikkate alsınlar ve cevaplarını 
böyle versinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; Sa
yın İlhami Ertem arkadaşımızın sordukları so
ruyu iki nokta üzerinde topluyoruz. Birincisi, 
gayet tabii ki, en büyük mülkiye âmiri bucak
larda, bucak müdürleridir. Ve nahiye müdürle
rinin bulunduğu belediyelerde bekçi teşkilâtının 
de mülki âmiri olarak elbetteki muhatabolacak-
ları kimse nahiye müdürleridir. Bucak müdürü 
olmıyan müstakil belediyeleri bulunan teşkilât
larda meslekî âmir jandarma komutanıdır, ilçe 

jandarma komutanıdır. Binaenaleyh, karakol 
komutanı bu mevzuda muhatap değildir, tasri-
hen arz ederim. İlçe jandarma kumandanıdır. 
Her hangi bir sualleri varsa arz edeyim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon buyuru

nuz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, mesele vuzuha varsın diye söz al
mış bulunuyorum. Ne sözcü arkadaşların mil
letvekillerine, ne de milletvekili arkadaşların 
sözcülere serzenişte bulunmaya hakları yoktur. 
Yalnız öteden beri, hakikaten sözcü arkadaşla
rımız muhterem milletvekillerinden gelen, ışık 
tutan meselelere karşı biraz direnirler. Bu huy 
iyi bir huy değildir. Şimdi mesele şu; bu bekçi 
teşkilâtının meslekî âmiri meselesinde ihtilâf 
yoktur. Vali ve kaymakamdır ve bucak müdü
rüdür. Bunda ihtilâf yoktur. Öyle kasabaları
mız vardır ki, burada bucak müdürü yoktur. 
İlhami Bey arkadaşımızın sorduğu da budur. 
Fakat bu kasabalar ya bir bucağın mülki ida
risi teşkilâtı içerisindedir, yani nahiye teşkilâtı 
içerisindedir veya ilçe teşkilâtına bağlıdır. Bir 
belediyesi vardır. 15 köylü bir nahiyenin, mülki 
teşkilâtı içerisindedir. Onun meslekî âmiri na
hiye müdürüdür. Pardon, mülki âmiri, nahiye 
müdürüdür. Meslekî âmiri de o nahiyenin bağlı 
bulunduğu ilçe jandarma kumandanıdır. Bun
da ihtilâf yok. Yine öyle kasabalar vardır ki, 
burada nahiye teşkilâtı yoktur, nahiye müdürü 
yoktur. Ama bu kasaba ilçe yani merkez nahi
yesi tâbir ettiğimiz ve nahiye merkezlerinde 
müdür bulunmıyan merkez nahiyesi ifadesinde 
bulunduğumuz ilçe hudutları içinde olduğu için 
onun idari, yani mülki âmiri kaymakamdır. 
Meslekî âmiri varsa, emniyet mensubudur. Eğer 
o da yok ise, tercihan jandarma birlik komuta
nıdır. Bu böyle açıklandı. Bir nokta olarak şu 
kalıyor : 

Bucakta bulunan er veya gedikli veya on
başı, bir komutan var. Bu meslekî âmir değil. 
E, ne olacak? Bekçiler kimden emir alacaklar? 
Böyle bir ihtilâf olmamalıdır. Çünkü nasıl jan
darma karakolundaki neferin durumu ne ise ve 
onun esas birlik komutanı ilçe komutanı ise, 
yakın âmiri de o karakol kumandanı ise, o ka
rakolda bulunan bekçi de yakın âmiri, oranın 
âsayişiyle mesul olan jandarma karakol kuman-
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danmdan emir alır. Bunda da hiçbir tereddü-
dolmamalıdır. Naçiz kanaatim odur ki, metin 
güzeldir, güzel tertibedilmiştir. Yalnız bâzı nok
talarında şu sürtüşmeler, müphem gibi görünen, 
mülki teşkilâtı herkesin bilmesi mümkün değil
dir. Mülki teşkilâtı bilmemezlikten gelen bu ih
tilâfları, nâçiz kanaatimce böylelikle aydınlan
mış oluyor. Madde şayanı kabuldür. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, 2 nci maddenin 1 nci fık
rasında, «çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı en bü
yük mülkiye âmirinin emrinde, genel zabıtaya 
yardımcı, silâhlı bir kuruluştur.» denilmektedir. 
Bu hüküm, ikinci fıkranın taşıdığı hükmün bir 
karışıklığa meydan vermemesi için 2 nci fıkra 
ortaya konulmuştur. Esas olan çarşı ve mahalle 
bekçi teşkilâtının en büyük mülki âmiri emrin
de olduğu anlamıdır. Genel zabıtaya yardımcı, 
silâhlı bir kuruluştur, şeklindeki mânayı sarih 
bir şekilde ortaya koyması için, ikinci fıkra or
taya konulmuştur. 

ikinci fıkrada ise; polis teşkilâtının bulun
duğu yerlerde bekçiler doğrudan doğruya polis 
teşkilâtına bağlı bir kuruluş olarak kabul edil
miştir. Polis teşkilâtının bulunmadığı yerlerde 
ise belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşla
rının, meslekî âmiri ise ilçe jandarma birlik ko
mutanıdır, denilmektedir. Şu hale göre polis 
teşkilâtı bulunmıyan yerlerde jandarma teşki
lâtı bulunursa, bekçi teşkilâtı bu jandarma teş
kilâtının mahiyetinde olan bir kuruluş olarak 
kabul edilmiştir. 

Eğer bâzı nahiyelerde bucak müdürü bulun
muyor ise doğrudan doğruya birinci fıkranın 
ortaya koymuş bulunduğu hükme bakmak sure
tiyle, mülkiye âmiri denildiğine göre, o karakol 
kumandanı, yani jandarma karakol kumandanı 
o çevrede hangi mülkiye âmirine bağlı ise o za
man o bekçi kuruluş teşkilâtının âmiri o mül
kiye âmiri olarak kabul ediliyor. Şayet bucak
ta, bâzı karakollarda nahiye müdürü bulunmu
yorsa o zaman idare âmiri ilçedeki kaymakam 
olarak kabul edilmesi şeklinde bir hüküm taşı
maktadır. Birinci fıkrası bu mealdedir. Eğer 
bucak müdürü bulunuyorsa bucak müdürü ile 
jandarma karakol kumandanı arasında ihtilâf 
doğar mı doğmaz mı? idare âmiri bucak mü
dürüdür. Jandarma komutanı ise idare âmiri

nin maiyetinde görevli olup, hiyerarşik bir du
rum vardır. Burada bir ihtilâf doğmamaktadır. 
Ve doğmaz da. Bu sebeple ikinci maddenin met
ni yerinde hazırlanmıştır. Bunu bu maddenin 
birinci fıkrasının anlamı esaslı bir şekilde orta
ya koymuştur, ikinci fıkrası ise, polis teşkilâ-
tiyle, jandarma teşkilâtı arasındaki münasebeti 
tam mânasiyle ortaya koymak ve bekçilerin 
hangi teşkilâta bağlı olduğu hususunu aydın
latmak için ortaya atılmış bir fıkradır. Bu şe
kilde kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bendeniz 

bu ikinci maddenin birinci cümlesinde «Çarşı 
ve mahalle bekçi teşkilâtı, en büyük mülkiye 
âmirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı...» 
yardımcı kelimesinin üzerinde durmak istiyo
rum. 

Şimdi «zabıtaya yardımcı» şekli hukukî bir 
huzursuzluk doğuracaktır. Bu bakımdan zabı
taya yardımcı şeklinin yerine zabıta cümlesin
den, zabıtanın bünyesi içinde bir silâhlı kuru
luş olması icabeder. Çünkü bundan sonraki 
madde Mecliste görüşüldüğü zaman açıklana
cağı gibi, burada çeşitli görevler verilmiştir 
bekçilere, yani müstakil görevler verilmiştir. 
1 nci, 2 nci, 3 ncü bendlerde şu şu şu işleri ya
par, denmiştir. Yani yardımcı olarak zabıtanın 
emri ile veyahut zabıtanın göstereceği şekilde 
bunları yapar demiyor. Müstakil şu şu vazife
leri görecektir şeklinde vazifeler verilmiştir. Bu 
bakımdan bir hukukî karışıklığa meydan veril
memesi için yardımcı kelimesinin yerine zabıta 
kuvvetinin bünyesi içinde olması daha uygun 
düşer. Bunun, ceza hukuku yönünden de mad
denin bu şekilde düzeltilmesinin çok faydası 
olacaktır. Her hangi bir zabıta kuvvetine karşı 
bir suç işlendiği zaman, acaba bekçi zabıta kuv
veti içinde midir, yoksa yardımcı bir sınıf mı
dır şeklinde bir hukukî karışıklık olmasın diye 
maddenin bu şekilde düzeltilmesini teklif edi
yorum. Bir de önerge veriyorum. Kabul edildiği 
takdirde hukukî bir vuzuh kesbeder kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy. 
Efendim kifayet önergenizi aldım, Sayın 

Bulak fakat, şimdi altıncı arkadaşımız konuş
muş olacaktır. Ondan sonra oylatacağım. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, mulhterem arkadaşımız 
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Talât Köseoğlu'nun mütalâasına aynen iştirak 
ediyorum. Ancak, ikinci maddedeki «ıgemel za
bıtaya yardımcı» tâbirimin, «ıgenel zalbıta' bün
yesinde» peklinde değiştirilmesinde kanaatimiz
ce zaruret vardır. Çünkü bekçileri, sadece po
lis kuvvetlerine veya sair kuvvetlere yardımcı 
bir zabıta kuvveti olarak telâkki etmek kanaa
timizce yanlış bir düşüncedir. 

Her hangi bir malhalde bir suç vukuunda, 
suçlunun ilk defa yanında bulunacak, ağle'bi 
ihtimal, bekçi olabilir. Bekçinin, içinde bulun
muş olduğu durum, yalhut o andaki vazifesi, 
derhal -suçluyu yakalamak, suç deMUeri üzerine 
elhemmiyeti nisibetinde eğilmek ve polis karako
luna veyahut sair ilgili merciine teslim etmek
tir. Şayet bekçilerin durumunu bir yardımcılık 
statüsü içerislinde mütalâa eder ve kendilerine 
'bu sıfatı verecek olursak o zaman zabıta hi
yerarşisi içerisinde polislerin de yardımcı ve 
hattâ savcının da yardımıcı bir zabıta kuvveti 
(olduğunu ifade e'tme'k ğilbi bir neticeye varırız 
ki, kanaatim'Cie doğru bir mütalâa tarzı değil
dir. Bu bakımdan 2 nci maddedeki «zabıtaya 
yardımcı» tâbirinin «zalbıta bünyesinde» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum ve 
bu hususta da bir önerıge takdim ediyorum. 

Hürmetle nimle. 

BAŞKAN — Yeterlik 'önerlgesi gelmiştir. 
Önce Komisyona ve Hükümete, daha »onra da 
bir milletvekiline söz verip yeterlik önergesini 
oylarınıza sunacağım. Söz istiyor musunuz Ko
misyon adına efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

rarak bünyeline ithal ettiğimiz takdirde, yani 
emniyet teşkilâtının bünyesine bunu ithal et
tiğimiz takdirde çok büyük malî mahzurlarla 
karışı karşıya kalacağız. Birinci maddeyi de bu 
suretle ortadan kaldıracağız. Çünkü biliyorsu
nuz, polis teşkilâtımız, emniyet teşkilâtımız ge
nel bütçeden maaş almaktadırlar. Bu teşkilât 
lise tamamiyle mahallî bir teşkilâttır. Yardımcı
lığı da bu noktadan gelmektedir. Eğer yardım
cı teşkilât değildir, onun bünyesinde bir teşki
lâttır dersek, o zaman Devlet bütçesinden ken
dilerine para ödememiz icabedecektir ki, bu 
büyük mahzur karşısında yardımcı teşkilât 
denmeyi komisyonunuz uygun bulmuştur efen
dim. 

BAŞKAN •— Sayın Arif Ertunga, buyurun. 
ARİF ERTUNGA (femiir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, bu müzakeresini yap
makta bulunduğumuz ikinci madde, bence gü
zel tedvin edilmiştir. İki fıkradan ibaret bulu
nan bu maddede, «Çarşı ve mahalle bekçi teş
kilâtı, en büyük mülkiye âmirinin emrinde, 
genel zabıtaya yardımcı, slilâlhlı bir kuruluştur.» 

Diğeri de: «Emniyet teşkilâtı bulunan yer
lerdeki bekçi kuruluşlarının meslekî âmiri, po
lisin ilçedeki en büyük âmiridir, jandarmanın 
ıgıörev alanında bulunan belediye sınırları için
deki bekçti kuruluşlarının meslekî âmiri ise, 
ilçe jandarma birlik komutanıdır.» 

Şimdi arikadaşlarıımıız daha ziyade birinci 
maddedeki bu zalbıta yardımcısı konusuna ta
kıldılar ve Komisyon Sözcüsü gayet güzel izah 
etti. Benim kanaatime göre de bu bir yardımcı 
teşkilâttır. Yardımcı kelimesiini kaldırıp da bu
nu zabıtanın bünyesi içimde mütalâa edersek 
birçok mahzurlar doğar. Bir defa kabul etti
ğiniz birinci maddede gördük ki, bu bir ma
hallî teşkilât olduğuna göre, ayrı bir teşkilât 
olduğuna göne, bunun bütçesi de il özel idare
sinin teşkilâtı içinde bulunmaktadır. Binaena
leyh, bunu kaldırırsak ne olacaktır? Polis Ge
nel Müdürlüğü gibi, Jandarma Genel Komutan
lığı gibi o bünyenin içine girmiş olacaktır. Bu
na maddeten imkân yoktur. Kaldı ki, gelecek 
olan üçüncü madde göreceksiniz, (B) fıkrasın
da genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden 
görevleri şunlardır, diye bekçileri de sayarlar. 
Binaenaleyh bütün bunları çıkarıp bunu zabı
tanın bünyesi içine koyacak olursak tamamen 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Pek muhterem arkadaşla-
rımi'z bu yardımcı kelimesine burada takılmış
lardır. Genel prensip olarak hukukta da yar
dımcı sınıflar mevcuttur. Bu bir. 

İkincisi, biliyorsunuz ki, yardımcı sınıf den
mesinin bir esbabı mucilbesi vardır. Onu da size 
arz edeyim. Tamamiyle hukukî ve malî yönler
den düşünülerek bu yardımcı sınıf konmuştur. 
Çünkü, bekçi teşkilâtı kuruluşu itibariyle ta
mamiyle ayrı bir statüye tabi tutulmuştur, özel 
'bir teşkilât mahiyetindedir. Diğer taraftan, 
/en büyük hususiyeti mahallî teşkilât olmasıdır. 
Eğer biz buradaki yardımcı kelimesini kaldı-
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kanunun birçıok maddesini değiştirmek gerekir 
ki, bu da yanlış bir yola saplanmamıza seibe'bo-
lur. O itibarla, Ibenıim şahsi görüşüme göre, 
madde yerinde tedvin edilmiştir. Komisyonun 
verdiği izahat bence kâfidir. Bunu bu şekilde 
kalbul etmekte fayda vardır. Saygılarımı suna
rım arkadaşlar. 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Bıaşkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. İkinci madde üzerin

deki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

İstambul 
Nureddin Bulak 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ettaiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci madde ile ilgili 3 tane tadil önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

Madde 2. — Çarşı ve mahalle teşkilâtının en 
büyük mülkiye âmirinin emrinde genel zabıtaya 
yardımcı ve silâhlı bir kuruluştur. 

Bu teşkillâtm kendi bünyesinden yine en bü
yük mülkiye âmirinin onayı ile teşkilâtın her çe
şit büro işleri ile tahsilat işlerini yürütmeye yet
kili personel ayrılır. 

Emniyet teşkilâtı ıbulunan yerlerdeki bekçi 
kuruluşlarının meslekî âmiri polisin ilçedeki en 
büyük âmiridir. Jandarmanın görevi ai! anında 
bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuru
luşlarının meslekî âmiri ise, ilçe jandarma birlik 
kumandanıdır. 

Büro ve tahsilat işlerini yürütmeye yetkili 
personelin meslekî âmiri özel idare müdürü veya 
âmiridir . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci maddenin, (Çarşı ve mahalle bekçi 

teşkilâtı, en büyük mülkiye âmirinin emrinde 
. genel zabıta içinde silâhlı bir kuruluştur) şeklin
de düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2 nci maddedeki genel zabıtaya yardımcı ta

birinin «genel zabıta bünyesinde» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Kemal Şensoy 

BAŞKAN —• Aykırılık derecelerine göre tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Efen- . 
dim, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Hatay Milletvekili Talât Köseoğİu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddeyi .oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Çarşı ve 'mahalle bekçilerinin 
görevleri şunlardır: 

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal mü- „ 
dahalesine imkân bulunmıyan acele xo zaruri 
hallerdeki görevleri, 

1. — Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldır
ma ve tehditleri önlemek, saildıranları yakala
mak, 

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, 
henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak, 
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3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahi
yetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkların ya
pılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri ge
linceye kadar önleyici tedbirleri almak, 

4. Adlî kolluk işleriyle ilgili vakalarda de
lillerin kaybolun amasını sağlıyan muhafaza ted
birlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevle
rinin ifasında halkın yardımından da faydala-
bilirler.) 

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yö
nünden görevleri: 

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satı
lan veya kullanılan yerleri, 

b) Kuımar oynanan genel ve herkese acık 
yerleri, 

c) Mıntıkası dâhilinde gizli fuhuş yapan
ları, 

d) Mmtakası dâhiline gelen misafir ve ya
bancıları, 

e) Halkın sükûn ve istirahatını bozanları, 
saldırgan delilleri, rezalet çıkaracak derecede 
sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri, 

f) Mevzuat ve yetlkilli makamlarca tâyin 
edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa 
olsun, halkın rahat ve huzurunu (bozacak su
rette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapan
ları, 

g) Sokak, geoit ve meydanları tıkayarak 
trafiğe mâni olan taşıt ve araçlarını ve diğer en
gelleri, 

h) Yangın, deprem, su baskını glh'ı âfet ve 
tehlikelerle ilgili önbilgileri, 

En kısa zamanda polfe ve jandarma ve itfa
iye teşkilâtına haber vermek ve önlenmesi ge
rekenleri önlemek, 

2. Bölgeleri içinde 'bulunan dükkân, mağa
za, ev, motorlu araç gibi malların korunmasın
da sahipleri tarafından noksan alman tedbir
leri tamamlattırmak, 

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittik
leri, şüphe ettikleri şahsı veya hâdiseleri, isti-
rahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en ya
kın kolluk kuruluşuna bildirmek, 

4. Vazife saatleri içinde tahdidedilen mın-
takasmı fasılasız surette dolaşmak, 

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve 
selâmetini sağlamak bakımından görevleri : 

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrıyan, dü
şüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma 

mu'htacolanlara yardım etmek, 
2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatlan, 

âcizleri ve çocukları 'bizzat yerlerine veya veli 
veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın 
kolluk kuruluşuna götürmek, 

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sor
mak için 'başvuranlara, gerekli bilgiyi vermek. 

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın ve
ya âfet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, 
yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde 
olanları öncelikle yerine getirmek, 

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su 
baskını gibi âfetlerde mahalle sakinlerine der
hal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye ka
dar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak, 

6. Kuduz hayvana raslandığında mümkün 
ise 'bunları tecrid ederek zararlarını ortadan 
kaldırmakla 'beraber belediyeyi haberdar et
mek, bu suretle zararlarını ortadan kaldırama
dığı takdirde itlaf etmek, 

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan has
talıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber 
vermek, 

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi 
âmme tesislerinde vâki arızaları, sokaklara süp-
rüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tami
rat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bil
dirmek, 

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya 
tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olur
lar. 

(BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşların isimlerini arz ediyorum. Sa
yın Salâhattin Hakkı Esatoğlu, Sayın Nihat Di
ler, Sayın Şevket Asbîızoğlu, Saym Reşit Ülker. 
Sayın Hamdi Orhon, Saym Hasan Ünlü, Sayın 
Yunus Koçak, Saym Arif Ertunga, Saym Hilmi 
İşgüzar. 

Saym Nihat Diler, 'buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Saym Başkan, 
saym milletvekilleri; üçüncü madde çarşı ve 
malıalle bekçilerinin görevlerini açıklamış bu
lunmaktadır. Görevi verirken, görevini yapa
bilmek imkânını da düşünmek lâzımdır. Bu im
kânı, görev tevdi edilen kimsenin bilgisine ve 
görevi yapıp yapamıyacağı durumuna bakarak 
vermek icaheder. Bu yönden 3 ncü madde sarih 
değildir. 3 ncü maddenin bilhassa 3 ncü bendi
ni okuyalım : 

220 ~ 



M. Meclisi B : 90 3 . 5 . 1966 O : 1 

«Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyet
teki gösteri yürüyüş ve karışıklıkların yapılma
sına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye ka
dar önleyici tedbirleri almak» Bu kamu düzen 
ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri yürü
yüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel 
kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici ted
birlerin alınmasını kanun bekçiye veriyor. Bek
çi kamu düzen ve görevini bozacak mahiyetteki bir 
gösteri yürüyüşü olup olmadığını kendi bilgisiy
le takdir eddbilecek 'bir kimse midir? Takdir 
edelbilir mi? Biliyorsunuz Anayasanın 28 nci 
maddesine göre: «Herkes önceden izin almaksı
zın, silâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri 
yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, an
cak kamu düzenini korumak için kanunla sınır
lanabilir.» Kanunla sınırlanabilir, dediğine gö
re, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu da 
çıkmış vaziyettedir. Toplantı ve G-österi Yürü
yüşü Kanununun hükümlerini bekçi acaba ka
mu düzeni yönünden, bu gösterinin, yapılan gös
terinin kamu düzenini bozacak mahiyette olup 
olmadığını takdir ede'bileeck durumda mıdır? 
Eğer takdir edecek durumda değilse Anayasa
nın, kanunun bahşetmiş olduğu bir hakkı ve 
hürriyeti vatandaşlar kullanırken bekçinin gi
dip gösterinin önüne geçmek sur etili e bir hak
kın istimaline imkân vermiyecektir. Dol ayı -
siyle 'bir haksızlık ortaya çıkacaktır. Bundan 
da bir anarşinin meydana gelmesi ihtimal dâ
hiline girebilecektir. Bu bakımdan madde sa
rih değildir. Maddeye benim kanaatime göre 
(yetkili âmirlerinden emir almak suretiyle) iba
resinin ilâve edilmesi lâzımdır. Maddeye sa-

.rahat kazandırmak için maddenin :bu şekilde 
tadilini istirham edeceğim. 

İkincisi, yine son fıkrada; «bekçiler diğer 
-kanunlarla genel zaıbitaya tevdi edilen görev
lerde zabıtaya yardımcı olurlar» dendiğine gö
re, genel zabıtaya tevdi edilen vazifeler gün
düz de görülebilir, gece de görülebilir, fası
lasızdır ve müstemirren bekçilerin genel zabı
taya yardımcı olmasını gerektirir. Halbuki bek
çilerin yine diğer maddelerden çıkardığımız hü
kümlere göre, güneşin batışından güneşin do
ğuşuna kadar geçen zaman içinde müstemirren 
vazifeli 'olduğunu yine- >bu kanunun hükümleri 
kabul etmiş vaziyettedir. Eğer güneşin doğu
şundan güneşin batışına kadar geçen zaman 

içinde bekçileri çalıştırmaya kalkarsak, bu tak
tirde .bekçiler gece kendilerine düşen vazifeyi 
yapamamış olacaklardır. Bihakkın gece ken
dilerine düşen vazifeyi yapamaymca, öbür va
zifelerini de mükemmel yapamıyacaklardır. Ve 
bir koltuğun altında iki karpuzun tutulması gi
bi bir durumla karşı karşıya kalacaklardır ve 
hinnetice her iki vazifeyi de mükemmel başa
ramayınca bundan âmme nizamı zarar göre
cektir. İşte 'bu bakımdan bu son fıkrayı da; 
«4 ııcü maddenin hükümleri saklı kalmak şar-
tiyle bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya 
tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olur
lar» ibaresinin ilâve edilmesi gerektiği kanaatin
deyim. Bu şekilde maddeye bir sarahat veril
miş 'olur ve bekçilerin de en mühim olan gö
revleri sarahate ulaşmış olur. Kendi vazifele
rini mükemmel yapmak imkânını bulabilirler. 
Dolayısiyle genel zabıta içinde her hangi bir 
kimsenin keyfî emirlerine talbi olmak suretiyle 
bekçileri hem gece, hem gündüz istimal etmek 
gibi bir durumla da karşı karşıya kalmazlar. 

Tadil teklifime iltifat buyurmanızı istirham 
ve rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, komisyonda da beyan etmiş idim. 
Bu üçüncü maddede bekçilere verilen bütün 
görevler sayılmaktadır. Tabiîdir ki, bunlar sa
yıldığına göre bunların teker teker, birer birer 
burada müzakere edilmesi ve bunlar için ge
rekli tadil tekliflerinin verilmesi de icabet-
mektedir. Halbuki ne kadar bunları birer 
bire^ saymaya gayret etsek, bu işin içinden 
çıkmaya imkân yoktur. Komisyonun lütfedip 
ilâve etmiş olduğu, bendenizin komisyonda da 
diğer arkadaşlarla birlikte ileri sürdüğüm, di&er 
vazifelerden bahseden son fıkra olsa dahi, 
ki, burada 3 ncü madde sonunda «Bekçiler, 
discer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen 
görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.» şeklin
de bir fıkra var. «Bunu komisyon ilâve etmiş
tir. Buna rağmen şu sayılan şeylerin bu
rada yer alması hukuk tekniği ve kanun tek
niği bakımmdan tehlikeli, zararlı ve mah
zurludur. Bunların bir tüzükte yer alması lâ-
zıraorelir. Bu tüzük daha rahat bir zamanda 
yetkililer tarafından yapılır. Kanunun değiş
mesiyle tüzüğün değişmesi arasında da bü
yük farklar mevcut bulunduğundan, bir ka-
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nurum değişmesi daima bir tüzüğün değişme
sinden daha zor bir usule tabidir. Ve ka
nunların sık sık değiştirilmesi de efkârı umu-
miyede teşevvüş yaratır, vatandaşlarda iti
matsızlık doğurur. Tatbik edenlerde zihin 
kançıklığı yapar. Yani bir süre böyle tatbik 
edilmiş, bir süre sonra da başka türlü tat
bik edilmiş.. Tatbik ederken tatbik edenlerin, 
vatandaşların zihninde karışık anlamlar ifa
de eder. Şimdi misal olarak alıyorum; yani 
müzakerelerin uzayabileceği noktasından mi
sal olarak alıyorum; burada (A) bendinde 
«genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdaha
lesine imkân bulunmıyan acele ve zaruri hal
lerde görevleri.» 

Üçüncü; «Kamu düzen ve güvenini boza
cak mahiyetteki gösteri yürüyüş ve karışık
lıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuv
vetleri gelinceye kadar önleyici tedbirler al
mak.» 

Muhterine arkadaşlar, bu çok basit bir fıkra 
olarak konulan madde, bizim tarihimizde 
önemi olan bir maddedir. Toplantı ve gös
teri yürüyüşünü önlemek basit bir 'hâdise 
değildir. Toplanmış, bir araya gelinmiş, bi
rer birer şuurdan ayrı, bir toplum şuuruna 
erişmiş insanlar karşısına bekçiyi koymak bu 
kamın tatbik edilirken iktidarda ki, kim 
olursa olsun - cemiyete ve o günkü iktidara 
karşı ağır neticeler doğurabilir. Çünkü fiilî 
bir haldir topluluk hali; heyecanlıdır insan
lar, o heyecanla birisinin başına bir şey vu
rursunuz kan akar, veya düşer ölür. Bu kan 
akmasından öbürleri de heyecanlanırlar ve 
isteıımiyen, tasavvur edilmiyen düşünül mi
yarı neticelere kadar durum varabilir. Onun 
için, bizim Anayasamızın 28 nci maddesi bir 
esası getirmiştir. Kendi millî tarihimizden 
ilham alarak yapılan bir misal : «Herkes 
önceden izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız 
toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hak
kına sahiptir. 

Bu hak ancak kamu düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir.» 

Şimdi arkadaşlar, bunun tatbikatında iki 
kanun çıkardık. Birisi Toplum Zabıtası Kanu
nu, bir tanesi de Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanunu. Toplam Zabıtası Kanununun çı
karılması bu gerçekten ders alınmak suretiyle 
genel zabıta da bu iş için yetiştirilımediğinden 

yanlışlık yapabilir ve bundan cemiyetimize za
rar gelebilir. Öyle ise yalnız bu işlerle meşgul 
olacak nitelikte ve o şartlarla yetiştirilmiş Top
lum Zabıtası için kanun yaptık özel olarak. 
Nitekim İstanbul, İzmir-, Ankara gibi büyük şe
hirlerimizde Toplum Zabıtası birtakım hiz
metler görmekte, dikkat ederseniz nadir hâ
diseler zuhur etmektedir. Çünkü bu Toplum 
Zabıtası yalnız bu husus için, buna benzer hu
suslar için grev, lokavtı toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri ve saire.. Bunlar için yetiştirilmiş tek
nik bilgiye sahip, vatandaşa pi'sikolojİk bakım
dan böyle hallerde nasıl muamele edileceğini bi
len insanlardandır. Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu da dağıtmayı özel bir usule ta
bi tutmuş, Öyle bekçinin filân girebileceği bir 
usul değil. 14 ncü maddesinde diyor ki : «U> 
ncü maddede yazılı hallerden her hangi biri
sinde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya 
görevlendireceği en büyük zabıta âmiri veya 
zabıta âmirlerinden biri.».. Bunlar teker teker 
burada hep müzakere edildi yani toplantı ve 
gösteri yürüyüşünü önlemeye emir verecek 
kimseyi özene bezene Millet Meclisi seçti, dik
katle seçti... «Veya toplantı veya yürüyüş yeri
ne gelir, gelişi münasip şekilde bildirir. Kala
balığa kanuna uyarak dağılmalarını, dağılmaz-
larsa zor kullanacağını topluluğa duyurabilecek 
vasıtalarla ihtar eder. Kalabalık dağılmazsa, 
zor kullanarak dağıtılır..» Ve saire. Burada 
zamanınızı almak istemiyorum. Bti formül. Bir 
de bunun kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyü
şü olduğunu tesbit edebilmekte birtakım bil
gilere sahibolması lâzım. Çünkü meselâ kanun 
sayıyor, hangi toplantı ve gösteri yürüyüşü 
kanunsuzdur. Bunlardan birisi izinsiz toplan
tıdır, ne bilecek bekçi? Orada bir kalabalık var.. 
Bu bakımdan yalnızca bu maddeyi ifade et
mek istiyorum... Bir tanesinin üzerinde, bakı
nız ne kadar teferruatına girmeden arz ediyo
rum, söylenecek söz var ve bu böyle biz alelace
le burada tabiidir ki, altında sonra kifayet ge
lecek, şu andaki şartlar altında tabii bir şey. 
Şimdi biz böyle alelacele bir kanun maddesi 
tevdin edersek, bu kanun rafta kalacak kanun 
da değildir, bâzı • kanunlar vardır ki, binde 
bir tatbik edilir. Bu kanun her an tatbik edi
lecek yani çıktığının ertesi sabahından itibaren 
tatbik edilecek nitelikte vatandaşa tatbik edi
lecek nitelikte bir kanundur. O bakımdan bi-
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zim için de işte, kuduz köpeği görünce nasıl ya-
kalıyacaktır, onlara ait şeyler de vardır. 

Teferruatına girmek istemiyoruz, kuduz kö
peği de ifna edecektir. Acaba kuduzu nasıl an-
lıyacaktır? Uzun uzun bunların üzerinde söyle
necek birtakım şeyler var. 

O bakımdan bendeniz Sayın Komisyondan 
rica ediyorum, bu maddede burada vazifelerini 
gösteren Tüzük yapıkr diyelim, içişleri Bakan
lığı. yetkili Bakanlık bunun mükemmel bir Tü
züğünü yapsınlar ve bu iş böyle yürüsün, yoksa 
biz burada çıkarırız dersek çıkaramayız, yan
lış işlıer yapabiliriz. Bundan dolayı da cemi
yette fayda getireceğiz derken zarar getirmiş 
oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu, burada yoklar mı efendim? Olmadığına 

göre Saym Şevket Asbuzoğlu, buyurunuz 
efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, muhterem milLetvekilleri, Bekçi 
Teşkilâtı Kanunu için kurulan Geçici Komis
yonda bendeniz de üye olarak seçilmiş idim. 
Üzüntü ile arz edeyim ki, ilk başladığımız gün 
bir saat kadar bulunabildim. Ondan sonra aldı
ğım başıka bir vazife dolayısiyle Komisyonda 
bu kanunun görüşülmesi esnasında görüşlerimi 
arz edemedim. 

Yalnız Komisyon vazifeye başlamadan önce 
Sayın Komisyon Başkanlığına seçilen Orhan 
Eren arkadaşımı burada göremiyorum, bu ka
nunun belkemiğini teşkil eden 3 ncü madde
nin muhtevasını teşkil eden bendler, fıkralar, 
hakikaten bekçi için tadadedilmesi lâzımgelen 
önemld noktalardır; ama bunun kanunla tedvin 
edilmesine imkân yoktur. Kendisine, sizin gö
rüşünüz nedir, diye sorum. Ve fakat sonradan 
arkadaşlar geldiler, Komisyon toplandı, kanu
nun tümü görüşülmeye başlandı. Bendeniz de 
arz ettiğim gibi, bir saat bulunduktan sonra 
ayrıldım. O sebepten görüşlerimi orada izah 
edemedim. 

Aziz arkadaşlarım, bugün cemiyetimizin 
muhtaç olduğu huzurun bu yönden, zabıta yö
nünden sağlanabilmesini temin için hakikaten 
böylje bir kanuna, bekçilerin vezaifinin tada
dına lüzum vardır. Ama, arz ettiğim gibi, şim
di müzakeresini yapmakta olduğumuz üçüncü 
madde ile gösterilmesine, tadadedilmesine im

kân yoktur. Burada meselâ, en çok hoşuma 
giden (C) bendinde sayılan hususlar vardır. 

Şimdiye kadar zabıta, değil bekçi, polis da
hi Türkiye'de bu (O) bendinde tadadedilen hu
susları benimsememişler, âdeta bunları ne bi
leyim, ben hizmetçisi miyim filân ağanın, veya 
hastanın, doğum yapacaksa yapsın, bana ne 
gibi diyecek kadar ileri gidilmiş, zabıtada gö
rülmüş, bu dertlere yanaşmamış ve bu yüzden de 
üzüntü ile arz edeyim ki, cemiyetimize polisi bir 
türlü sevdirememişizdir. Biz zannediyoruz ki, 
polis, bekçinin vazifesi sadece akşamları sarhoş
ları kovalamak, hırsızlık yapanları yakalamak 
veya buna benzer üçüncü maddede tadadedilen 
suçları işleyenleri yakalamak ve adlî mercilere 
veya alâkalı makamlara teslim etmek.. Bu değil
dir zabıtanın vazifesi. Zabıta ve bekçinin vazi
fesi bu değildir. Zabıtaya yardımcı olan bekçi
nin belli başlı vazifesi, vazife görmekte olduğu 
mahallenin itimadım kazanmaktır. Kimsesiz 
bir hanım, kocasının bulunmadığı bir zamanda 
eğer bir doğum sancısı geçirirse, şunu içinde 
iyi bilmelidir ki, benim mahallenin bekçisi bana 
koşacaktır. Eczaneye gidecek, ilâcımı alacak 
veya hasta ise buna benzer her türlü sıhhi mü
esseseleri gösterecek, doktor getirecek, başka 
türlü, yine kendisinin dışardan -başaramayacağı 
ihtiyaçları varsa bunları yapacaktır. Mahalleye 
gelen yabancılara yol gösterecek, otel göstere
cek. Bunlar sayılamıyacak kadar çok sosyal 
hizmetlerdir. Şimdiye kadar bunları bekçilere 
tatbik etmek mümkün olamamıştır. Bu kanu
nun tedvini ile bunu düşünen, arkadaşlarımıza, 
hazırlıyanlara, Hükümete ve bu meslekte uzun 
müddet emek vermiş olan bir arkadaşınız olarak 
samimî teşekkürlerimi sunarım. Çok iyi bir çı
ğır açmışlardır. Ancak arz ettiğim gibi, bekçi
lerin bu vazifeleri, ben Reşit Ülker arkadaşımı
zın ifade etmeye çalıştıkları gibi ayrı ayrı bend
ler üzerinde durarak, bunları bekçilerin anlıya-
mıyacakları veyahut da başka mânaya geleceği 
yolundaki görüşlerimi ifade etmemeye çalışaca
ğım, vaktinizi almamak için. İzin verin Sayın 
Hamdi Orhon arkadaşımla birlikte üçüncü mad
de hakkında bir önerge takdim etmiş bulunuyo
rum. Takdim ettiğimiz önerge bekçinin vezaifi 
tüzükle tanzim edilir, şeklindedir. Bu emniye
tin işini, daha doğrusu bu vazifeyi gören kim
selerin, teşkilâtın işini daha çok kolaylaştıra
cak bir hal tarzıdır. Burada tadadetmeye, aynen, 
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olduğu gibi, üçüncü maddeyi kabul etmeye kal
kışacak olursak bundan doğacak ihtilâtlar ve 
ihtilâflar pek çok olacaktır. Hakikaten bekçi
nin idrak edemiyeceği, suiistimale çok müsait 
fıkralar vardır. Oranın kolluk âmiri, hattâ 
mülkiye âmiri gibi, diğer kanunlarla kendileri
ne verilmiş olan yetkileri bekçilerin kullanaca
ğı anlamiyle suiistimal etmesi ihtimali vardır. 
Eğer komisyonca da lütfedilir kabul edilirse, ha
zırlanacak kanunu bu şekilde kabul ederek yeni 
bir tüzükle bunların vazifelerini tadadedelim, 
hattâ daha çok ilâve edilecek hususlar vardır. 
Takdir buyurursunuz ki, bugün suç olan bir 
mevzu yarın suç olmıyabilir. Yahut yarın suç 
olan bir mevzu bugün hiç aklımıza gelmiyebilir. 
Onun için tüzükte bunları derleyip toparlayıcı, 
daha geniş, daha etraflı vezaifini gösterecek bir 
tüzük hazırlıyalım. Ancak bu kanunun çıkma
sını temin için de arz ettiğim gibi, zaten bir
çok maddeleri bir yönetmelikle gösterilmiştir, 
tadadedilmiştir, belirtilmiştir. Bu da bu şekilde 
kabule mazhar olursa daha iyi hizmet edecektir 
kanısındayım. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurunuz 
efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunu süratle kanunlaştırmak 
zorundayız. Müzakereleri kısa kesebilmek, me
tinleri vuzuha vardırmak, tüzükte yer alacak 
şeyleri metinlerden çıkarmak suretiyle tasarı
nın kanunlaşmasını kolaylaştırabiliriz. 

Arkadaşlar uzunboylu konuştular. Ben o 
kanaatteyim ki, demin Şevket Asbuzoğlu arka
daşım da izah buyurdular, bu kanunda tüzükte 
yer alması lâzımgelen namütenahi fıkralar var
dır. Şimdi biz burada şu tadadi şekilde tesbit 
edilen fıkralar üzerinde enine boyuna konuşma
ya başladığımız zaman, tahmin ederim ki, bu-

. gün üçüncü maddeyi ancak bitiririz. Onun için 
3 ııcü madde «aşağıda sayılıyor» diyor. Bende
niz o kanaatteyim ki, yalnız bir arkadaşımız, 
demin kendi takririmi hazırlarken bir meslek ar
kadaşım, «görev tüzükte yer almaz» gibi bir be
yanda bulundular. Görev tüzükte yer almaz, 
doğrudur bu söz. Ama kanundan kuvvet alırsa 
tüzükte de yer alır. Ne diyeceğiz? Şimdi müza
keresini bitirelim. Yoksa bu fıkralar üzerinde 
saat 19 u buluruz. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şun
lardır, diyelim. Ben de diyorum ki, çarşı ve 
mahalle bekçilerinin görevleri tüzükle düzenle
nir. Bunun binbir faydası var. Hem müzakere
yi keser ve hem de arkadaşlar demin izah buyur
dular, bu vazifeler saymakla bitmez arkadaşlar. 
Hayat gerçekleri bu mütevazi zabıta memurla
rını binbir vazife karşısında bırakır. Yarın bir 
ihtilâf çıktığı zaman şu da bekçinin vazifesin-
dendir, diye Hükümet buraya gelir, yine birta
kım fıkralar ilâve etmek suretiyle günlerce meş
gul olur. Halbuki, bu tamamen dünyanın her 
tarafında da böyledir. Kanunlar tüzükte yer 
alan şeyleri bünyesine almazlar. Tüzüğe alın
dığı zaman, yarın hayat gerçekleri Hükümetin, 
tüzükte tadilât yapmaya sevk ettiği zaman da
ha kolay bir muamelenin içinde bulunur. Ve 
o zaman tüzüklerle bu hizmetler düzenlenebilir. 

Bir önerge sundum, maksadım bu kanunun 
biran evvel kanunlaşarak bekçileri mütereddit 
vaziyetten kurtarmak ve Hükümeti de bu yönde 
kolayca vazife yapar hale koymaktır, önerge
mi sunuyorum, iltifat görürse kolaylık olur. 

Şükranlarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) - Muhterem ar 

kadaşlar; Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu ta
sarısının 1 nci bölüm başlığı altında genel hü
kümler diye bir başlık bulunmaktadır. Burada 
genel hükümlerden sonra 1 nci., 2 nci, 3 ncü ve 
mütaalkıp maddeleri saymaktadır. 1 nci ve 2 nci 
maddelerden sonra 3 ncü maddenin taşımış bu
lunduğu fıkralar ve bu maddenin ihtiva ettiği 
fıkraların miktarı göz önüne alındığı takdirde; 
3 ncü madde genel hükümler taşımaktan çok 
uzak kalmaktadır. Biraz önce dki arkadaşımızın 
da (temas ettiği gibi, (Çarşı ve maüıa'He bekçileri
nin ıgörevleri 'tüzükle tesıbit edilir) kaidesi üçün
cü maddede yer alırsa ve aynı zamanda ikinci 
maddeye baktığımız zaman, genel zabıtaya yar
dımcı bir kuruluş olduğuna göre, bu genel zabıta
nın vaızife ve salâhiyetlerini ihtiva eden kanun 
hükümleri de göz önüne alınarak tüzük ıbuna gö
re tesbit edilirse, bu kuruluş gerek jandarmaya1 

ve gerekse emniyet teşkilâtına yardımcı bir ku
ruluş olduğuna göre ve onun da vazifelerinin bu 
zabıtanın vazifeleri ile aynı durumda olduğu 
göz önüne alındığı takdirde, tüzükle düzenlemek 
da(ha faydalı olacaktır. Yarın her hangi bir 
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vazife ortaya çıktığı zaman, bekçi, (Benim gö
revim değildir, kanunda böyle bir göıcvim yok
tur» diyebilir. Ve o zaman âmme hizmetini il
gilendiren ve kamu vazifesi ile ilgili olan bir 
hizmeti bekçi yapmaktan çekinir, böyle bir malı-
zur ortaya kanabilir. Bu itibarla Haindi Ortıon 
Beyle, Şevket Asbuzoğlu ile birlikte vermiş bu
lunduğumuz tadil önergemiz vardır. Bu önerge 
(Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri tüzükle 
tanzim edilir) şeklindedir. Bu şekilde kaibul edil
mesini Yüce Meclisten saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, buyurun. 
YUNUS KOÇxVK (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bendeniz de Bekçiler Ka
nunu üzerinde 3 ncü maddenin bilhassa (A) ben
dinin 3 numarası üzerinde durmak istiyoıum: 
«Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki 
gösteri yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına 
karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar ön
leyici tedbirleri almak.» Arkadaşlar bu bendin 
ihtiva ettiği hüküm bekçiyi ve dolayısiyle bekçi
nin bağlı olduğu makamlar, Hükümet kuvvetleri
ni müşkül durumlara düşürebilir. Çok tehlikeli 
ihtilâtlar yaratabilir. Zira bekçinin; işte bu ka
nunda gördüğümüz gibi, ilkokul mezunu olması 
istenmektedir. Bu da ileri bir merhaledir. Ha
kikaten bütün bekçilerin ilkokul mezunu olmasını 
sağ] ıyabilmek iyi bir şeydir. Mahkemelerin da
hi içinden çıkamadıkları zaman zaman Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunlarına mütaallik 
ihtilâfların bekçi tarafından önlenmesini kanuna 
koymak bendenizce çok tehlikeli olabilir. Bu ba
kımdan bu maddenin tasarıdan tümü ile çıkarıl
masını biz teklif ettik. Bu hususta bir de tadil 
teklifi veriyorum. Zira 171 sayılı Kanuna göre, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre 
hangi hallerde toplantının kanuna uygun ve han
gi hallerde suç sahasına intikal ettiğini kestirmek, 
bekçi durumunda bulunan en küçük bir vazifeli
ye bu takdir hakkını vermek, bu çok tehlikeli ola
bilir ve çok zararlı olabilir. Ve bekçi hakikaten 
bütün emniyet makamlarını, bütün İçişleri Teş
kilâtını hiç istemediği tehlikeli durumlara düşü
rebilir. Onun için bu maddenin tasarıdan çıka
rılmasına taraftarız ve bu konuda bir tadil tekli
fimiz vardır. Kabulünü istirham ederim. 

Ayrıca yine üçüncü maddenin (B) bendinin 
üç numarası aynen şöyledir: «Vazife saatleri için
de gördükleri, işittikleri ve şüphe ettikleri şahsı 
veya hâdiseleri istirahate geçmeden evvel bağlı 

bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildir
mek.» 

Arakdaşlanm, bu da tehlikeli olabilir ve bek
çiyi birtakım maksatlara alet edebilir. Biz bu
nun da tasarıdan çıkarılması gerekeceği kanısın
dayız. Komisyon ne düşünüyor bilmiyorum, bu 
hususta bir tadil teklifi de vermiyorum, fakat bu 
madde zararlı• ihtilâtlar yaratabilir ve emniyet 
makamlarını yersiz birtakım işler yapmaya, birta
kım insanları lüzumsuz yere takibetmeye, onları 
rahatsız etmeye ve işin içinde iş yaratmaya mec
bur edebilir. Bu bakımdan bu fıkra tehlikelidir. 
Bu fıkranın da tasarıdan çıkarılması iyi olur ka
nısındayız. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
arkadaşlar, bu madde ile bekçilere verilen görev
lerin bir tüzüğe bırakılmasının doğru olacağı fik
rini savundular. Bendeniz prensip itibariyle bu
na karşıyım. Kanunla düzenlenmesi gereken şey
lerin yönetmeliğe bırakılması doğru olmaz. Ve 
Teşriî Organ gibi organın yapacağı işlerin daha 
az yetkili makamlara bırakılması ve bu makamla
rın yönetmelikte neler yazacakları, neler yazma
yacakları belli olmadığı için, biz bekçinin vazife
lerinin kaba çizgilerle kanunda yer alması taraf
tarıyız. Bu bakımdan Hükümetin ve Komisyo
nun bu kanunu tanzim ederken gösterdiği hattı 
hareketi ve tutumu takdirle karşılıyoruz, bunun 
devamını temenni ederiz. Yönetmelik fikrine ka
tılmıyoruz ve yönetmelikte neler yazılacağına bel
li olmaz. Ayrıca hak sahipleri kanıma göre bir işi 
takibe gittikleri zaman, kanuna göre bir işi ölçüp 
biçtikleri, mütalâa ettikleri zaman bir bakıyorsu
nuz yönetmelik, tüzük var deniyor ve hakikaten 

bir karışıklık oluyor. Bu balkımdan meseleleri, müm
kün mertöbe kanunla halletmek, yönetmelik ve 
tüzüklere yer bırakmamak daha iyi olur, kanaa
tindeyim. Bunun da kanunda derpiş edildiğini 
görüyorum. Bu bakımdan tasarının mümkün 
mertebe zararlı olan hükümlerini ıslah edilerek 
kabul edilmesi daha iyi olur kanısındayım, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Efendim altı arkadaşımız konuş
muş bulunuyor, iki tane yeterlik önergesi geldi. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yeterlik öner
gelerinin aleyhinde söz istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Peki efendim. Bir defa söz almış 
olan arkadaşların isimlerini okuyorum. Sayın 
Arif Ertunga, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Nazmİ 
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Özoğul Sayın Kemal Şcnsoy ve Sayın Ilhami Er
tem. Şimdi Komisyona ve bilâhara da bir millet
vekili arkadaşa söz vereceğim. Ondan sonra yeter
lik önergelerine geleceğiz. 

Siz yeterlik önergesi aleyhinde mi söz istiyor-
suz? 

İLHAMI EETEM (Edirne) — Evet efendim. 
BAŞKAM — Peki efendim. 
Komisyon olarak buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI ((Burdur) — Efendim, sıra ile madde 
hakkında söz almış bulunan arkadaşların ten-
kidlerine, itirazlarına, fikirlerine, ileri sürdük
leri noktalara cevap vereceğim. 

Birincisi şu: Efendim, 3 neü maddede tes-
bit edilmiş bulunan, bekçilerin vazife ve salâ
hiyetleri hakkındaki fıkraların en sonuna; 
«Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tev
di edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olur
lar.» fıkrasının eklenmesinin tatbikatta suiisti
mal edilebileceği ileri sürülmüş ve bu madde
nin kaldırılması teklif edilmiştir. Bu madde 
bililtizam konulmuştur. Sebebi: Bekçi teşkilâtı 
genel zabıtaya yardımcı bir teşkilât olduğuna 
igöre,-her hangi bir kanunla genel zabıtanın bir 
vazife deruhde etmesi öngörüldüğü hallerde, 
genel zabıtaya yardımcı olan teşkilâtın da bu 
vazife ile ileride tavzif edilebileceği nazarı iti
bara alınarak konulmuştur. Meselâ Polis vazife 
ve salâhiyetleri Kanununa ek; bir madde konsa, 
burada da biz bunu saymamış olsak, bu bakım
dan yardımcı teşkilât olması hasebiyle başka 
kanunlarla genel zabıtaya verilebilecek vazife
lerin, bu kanunda sayılmamış olsa bile, bu fık
radan istifade edilerek bekçilere bu vazifenin 
de tevdi edilebileceği cihetini açıklamak için 
bu fıkra konmuştur. 

Diğer taraftan maddenin en çok münakaşa
yı mucibolan fıkrası üzerimde komisyonun gö
rüşlerini arz edeceğim. Bu da (A) fıkrasının 
üçüncü bendi. Yüksek müsaadenizle bunu bir 
defa huzurunuzda okumak istiyorum: «Kamu 
düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, 
yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, 
•genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önle
yici tedbirleri almak.» Bir defa fıkrayı şöyle 
mütalâa etmek mümkündür. Bu fıkra sadece 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri için konmuş bir 
fıkra değildir. Bunun yanında karışıklıkların 
yapılması da mümkündür. Nedir bu karışıklık

lar l Meselâ bir sabotaj hâdisesinin hazırlanma
sı. Meselâ bir elektrik santralinin tahribi veya 
daha hassas bir noktanın... 

NİHAT DİLER (Erzurum) - - Öbür madde
lerde var. 

FAİK K1KBAŞLI (Devamla) — Efendim, 
toplu olarak, tahribi düşünülebilir veyahut ne 
bileyim; millî ölçüde kıymet atfettiğimiz bir 
şeyin tahribi. Meselâ o tarafa doğru yönelmiş 
bir topluluğun dağıtılması mevzuubahis. değil
dir. Beifeçıi bunu yapacak: değildir. Bekçi mu
kavemet organı da değildir. Bekçinin yapacağı 
iş, mümkün mertebe en kısa yoldan zabıtanın 
vazifesi içerisinde bulunan bu işi zabıtaya ha
ber vermekten ibarettir. Meselâ bir şahıs düşü
nünüz, üç - beş şahıs gitmişler bir elektrik san
tralini tahribedecekler, mümkünse bunları ön
lemek, elinden geldiği kadar etmeyin, gitmeyin 
demekten ibaret olacaktır, mümkün de... 

Netice itibariyle ihtar etmek ve fırsatını 
bulup genel rabıtaya bu işli haber vermek. 
Yoksa Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun
larına istinaden kendisine bir vazife verilmiş 
değildir. Takdir buyurursunuz ki, zaten bek
çiler gece vazife göreceklerdir. Gece ise top
lantı ve gösteri yürüyüşleri ve saire mevzuu
bahis değildir. Eğer mevzuubahisse zaten bu 
gayrikanuni bir harekettir. Şu halde bekçiler 
gece vazife görecekleri ve gece de toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri mevzuubahsolamıyacağına 
göre, -'güneşin batışından sonra bildiğiniz gibi 
böyle bir şey mevzuubahis değildir - şu halde 
zaten bekçinin toplantı ve gösteri yürüyüşü ile 
alâkası bu suretle, bu madde dolayısiyle yoktur. 

Ama şu noktayı da burada açıklamak iste
rim ki ; âmme nizamının mevzuubahs'Oİduğu 
fevkalâde hallerde en büyülk mülkiye âmirin
den alacağı emirle yine genel zabıtaya yardım
cı olarak gündüz yapılmış bulunan muazzam, 
gayrikanuni bir gösteri yürüyüşünde de belki 
vazifelendirilebilir. Bu da, bu maddede yer al
mamıştır. Fevkalâde haller, genel güvenlik 
mevzuubah'solduğu haller, zelzele ve saire mev-
zuuıbahsolduğu haller. Bunun dışında zaten 
bekçiler gündüzleri çabştırılmıyacakıtır. Bu ba
kımdan bu maddeyi sadece toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri yönünden düzenleunıaş olarak ka
bul etmek doğru değildir. 

Kaldı ki, bâzı arkadaışlarıimız bunların ni
çin bir yönetmelikle tesibitine gidilmediği cihe-
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tini de burada ortaya koymuşlardır. Komisyo
numuz bu noktayı düşünmüştür. Fakat şu se
beplerden dolayı yönetmelikle bunun tesbiitini 
mahzurlu görmüştür. Birinci sebep, kanun yap
ma tekniğinde genel olarak bu türlü âmme ni
zam ve intizamını ilgilendiren böyle mühim ve 
hassas konuların kanunda yer alması genel 
prensip olarak kabul edilmiştir. Köy bekçilerin
den tutun da koruma bekçileri, ve Köy Kanu
nunda bütün bunlar tadadedilmiş vaziyettedir. 
Bu bir prensip meselesidir, o yüzden alınmıştır. 

İkinci husus da, bunlara bir sarahat kazan
dırmak, komisyonumuzun üzerinde durduğu en 
önemli husus bunlara bir istikrar getirmektir. 
Her anlayışa göre bir tüzük düzenlenebileceği
ne göre, burada bu istikrarın kanunda bulun
masını kabul ettiği için Komisyonumuz bunu 
tadadetmeyi de uygun görmüştür. Çünkü bili
yorsunuz ki, tüzükler meselâ diyelim ki, buraya, 
bir tüzükle düzenlenir. Eee.. Tüzüğü yapanın 
anlayışına göre bu iş değişecektir ve teşriî or
ganın gözünden, müşahedesinden, mütalâasın
dan kaçabilecektir. Bu bakımdan bu hususa 
sarahat vermek, katiyet vermek, istikrar ver
mek bakımından kanunda bunun yer almasını 
uygun buldulk. Kaldı ki, arkadaşların endişele
rini gidermek bakımından bir hususa daha işa
ret etmeyi uygun buluyoruz. O da şudur; 
19 ncu madde şöyle tedvin edilmiştir: 

«Madde 19. — Çarşı ve mahalle bekçileri
nin vazıfeleriyle ilgili olaralk riayet etmeleri 
gereken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikle belirtilir.» denilmekte
dir. Görüyorsunuz ki, bu sarahate inzimamen 
ayrıca daha hassas noktalar da varsa onlar da 
yönetmelikte yer alacaktır. Bu bakımdan biz 
bu maddenin bu tarzda tedvininde endişeyi mu
cip bir hal görmüyoruz. 

Son konuşan arkadaşımız şu fıkraya takıl
dılar : «Vazife saatleri içinde gördükleri, işit
tikleri, şüphe ettikleri şahıs veya hâdiseleri, is
tirahata geçmeden evvel bağlı bulunduğu en 
yakın kolluk kuruluşuna bildirmek...» Arkadaş
lar, esasen genel zabıtaya yardımcı bir taşkilât 
olarak vazife görecek olan bekçiler mahallî 
teşkilâtın temsilcileridirler. Bir mahallenin na
musu, şerefi, iffeti onlara emanet edilmiş. Ma
hallelerin içinde şüpheli şahısların dolaşıp, do
laşmadığı, istirahat saatlerinde kimin tarafın

dan müşahede edilebilecektir? Elbette ki bek
çiler tarafından müşahede edilecektir. Bekçi 
de netice itibariyle bunu ancak zabıtaya ha
ber vermekle görevlendirilmiştir. Bunun dışın
da polis vazife ve salâhiyetiyle alâkalı her han
gi bir vecibe kendisine yüklenmemıiştir. Bu ba
kımdan bu fıkranın da endişeyi mucip bir hali 
olmıyacak, bilâkis normal ölçüler içerisinde 
bekçinin görebileceği vazifelerden mâdut oldu
ğunu huzurunuzda ifade etmek isterim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın Başkan, sözcüden bir hususun tavzihini ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Sayın Sözcü lüt
fen ayrılmayınız efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Sözcü konuşmalarının bir yerinde; «Bekçi 
bir mukavemet organı değildir.» dediler. İleride 
belki lüzum olur, bu bakımdan tavzihini rica 
ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Tavzih edeyim; şimdi 
efendim, bunu şu fıkra münasebetiyle söyle
miştim. Genel kolluk kuvvetleri gelinceye ka
dar önleyici tedbirleri almaktan kasıt, bir mu
kavemet unsuru olarak, yani polisin yapabile
ceği bir vazifeyi yapmak değil, sadece mümkün 
mertebe bunu haber vermekten ibarettir. Me
selâ silâhla mücehhez olduğuna göre, böyle 
bir gayrikanuni hareket karşısında, gösteri yü
rüyüşlerinde ve sairede, silâh kullanmak ve sai-
reden ziyade doğrudan doğruya silâh kullana
cak veya ne bileyim bu vazifeyi yapacak olan 
şahsı, teşkilâtı haberdar etmek babında anla
mak lâzımıgeldiği kanaatiyle söylenmiştir. Ya
ni bu bakımdan bir mukavemet unsuru değil
dir. Bu madde de bu esbabı mueibe ile söylen
miştir. Genel bir anlamda söylenmemiştir. Bu
radaki «tedbir alır» dan kasıt, mukavemet eder, 
mukavemet unsurudur değil, sadece bunları 
oyalamak ve ihbar etmek keyfiyeti mevzuuba-
histir. Yani o balkımdan durumu tavzüıan arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, konuşmakta bulunduğu
muz 3 ncü madde hakikaten bu tasarının en 
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önemli maddelerinden bir tanelidir. Madde üç 
bendde mütalâa edilmiştir. (A) bendinde «ge
nel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine im
kân bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki bek
çilerin görevleri.» Bunlar hakikaten çok mühim 
meselelerdir, öan, mal ve ırza saldırma ve tehdit
leri önleme bakımından, saldıranları da yakala
mak konusunda, suç işlenirken veya işledikten 
sonra henüz izleri meydanda iken sanıkları ya
kalamak konusunda , adli kolluk işleriyle ilgili 
vakalarda delillerin kaybolmamasını sağlıyan 
m'uhafaza tedbirlerinin alınması konusunda bek
çilere mühim vazifeler verilmektedir. Bunun ya
nında da (B) bendinde «Genel kolluk kuvvetle
rine yardım, yönünden de görevleri» vardır ki; 
bunlar da aşağı - yukarı sekiz on tane fıkradan 
ibarettir. Mühim konuları ihtiva etmektedir. Ve 
bundan başka yine (C) bendinde hakikaten ar
kadaşlarımın ifade ettiği gibi çok önemli vazife
lerle karşı karşıya bulunmaktayız. Ve en sonun
da dahi «Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıta
ya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olur
lar» denmektedir. 

Şimdi böyle mühim ve önemli vazifeleri bek
çilere verdiğimize göre, hakikaten bundan sonra 
bekçilerimizin köşe başlarında akşamları üç dört 
tanesinin birv arada bulunduğunu ve ondan sonra 
kaybolduğunu inşallah görmiyeceğiz. Sadece bay
ramdan bayrama gelen bekçiler, bu tasarı gel
dikten sonra, bu mühim tasarı kanunlaştıktan 
sonra, bunları da tarihe karışmış kabul edeceğiz. 

Arkadaşlarım, önemli olan bu hizmetlerin ya
nında görüyorsunuz ki, tasarı cidden bir ihtiyacı 
karşılıyaeak nisıbette karşımıza gelmiş bulunmak
tadır. Bu tasarı Yüce Meclis tarafından kabul 
edildikten sonra cidden bekçi meselesinin mühim 
ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Böylece Yüce Mecli
sin büyük bir vazife yapmış olduğuna, iyi bir 
ihtiyacı gidermiş olduğuna hepimiz kaani olmuş 
olacağız. 

Arkadaşlardan bâzıları, bilhassa emniyetçi 
ve idareci arkadaşlarım bu kadar geniş bir vazi
feyi bekçilere yüklemek konusunda bu maddede 
yer almamasını ve bunun bir tüzükle tesbitini 
ifade ettiler. Bu konuda hakikaten büyük bir 
tereddüde salhiboldum. Ben şahsan bu kabîl bü
yük hamleler yapmakta olan bu tasarının, va
tandaşlara geniş hizmetler sağlıyacak olan, ge
niş şartlar sağlıyacak olan bu tasarınım, bu mad
desinde hizmetlerin tadadedilmesini uygun gör

mekteyim. Fakat arkadaşlarımın konuşmaları 
bende bir tereddüt uyandırdı. Ama Komisyon 
Sözcüsünü dinledikten sonra, bu gibi hizmetle
rin bir tüzükte yer almış olması işin önemini ve 
işlerin ehemmiyet ve açıklığını kaybedeceği en
dişesi de aşağı - yukarı hâkim oldu bende. Bu 
itibarla bu tasarıda tedvin edilmiş şeklî işleri 
saymakta, tadadetmekte vatandaşları uyandır
mak bakımından - faydalı gördüğümü bilhassa 
burada ifade etmek istiyorum. Vatandaşlar bi
lecekler ki, kanunda bu yazılı vazifeler, bu ya
zılı işler bekçilere vazife olarak verilmekte ve 
bunların takip ve intacı daha kolay olacaktır. 
Bu konuya erişmiş bulunacaklardır. Yeter ki, 
arkadaşlarım bir temennim olacaktır, bu kadar 
geniş hizmeti yapacak olan bu bekçi vatandaş
larımızı iyi seçelim, bunları iyi tatmin edelim 
ve. bundan sonra kendilerinden bu ağır işleri ve 
vazifeleri bekliyelim. Saygılarımı sunarım arka
daşlar. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Üçüncü madde üzerinde kâfi fikirler serd 

edilmiş ve mesele aydınlanmıştır. Müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif öderim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü maddenin görüşülmesinin kifayetini 

arz ederim. 
Antalya 

Ahmet Torgay 
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 

Sayın llhami Ertem buyurunuz. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanunun bir an evvel çıkmasını 
en çok heyecan duyan ve arzu eden bir arka
daşınız kadar ben de istemekteyim. Ama eksik 
veya kifayetsiz oluşunu da sureti katiyede hiz
metin ifası ile bağdaştıramadığım için özür di-
liyerek yeterliği yerinde bulmamaktayim. Bu 
iki ana maddeye dayanır. Bir tanesi bu vazife
ler maddesi, diğeri de bekçi paralarının salın
ması maddesidir. Eğer biz bu maddede bekçi
lerin vazifelerini dörtbaşı mâmur olarak Mec
lisin temayülüne ve memleket gerçeklerine uy
gun olarak tesbit edemezsek o zaman teşkilâtın 
başarılı olabilmesine imkân yoktur. Tesbit edi-
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lecek vazifelerdir ki, bekçi teşkilâtının kadro
larını tesbit ettirecektir. Eğer burada verilen 
vazifelerin adedi çoğalırsa mutlak kadrolar da 
o nisbtte yüksek olmağa mecbur kalacak ve 
neticede vatandaşa düşecek, bunların karşılan
ması hissesi de yüksek olacaktır. Burada ve
rilen vazifeler bir takım vasıflı kimselerin tak
dirini kullanabileceği nitelikte olursa elbette ki, 
o zaman bekçi seçileceklerin vasfına da tesir 
edecektir. Bu bakımdan vazife maddesi bu ka
nunun ana maddelerinden bir tanesidir. Ka
naatimce mesele kâfi derecede aydınlanmamış-
tır Bu sebeple yeterlik önergesinin kabul edil
memesini arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde ile ilgili tadil önergesi var
dır. Ayrıca üçüncü maddenin, İçtüzüğün 108 nci 
maddesi gereğince, fıkraların ayrı ayrı reye 
konulması teklif edilmektedir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Daha aykırı 
bir teklifim vardı. 

BAŞKAN — Zaten tadil önergelerinden bir 
tanesi maddenin büsbütün kanun tasarısından 
çıkarılmasını istihdaf ettiğine göre, o önerge 
kabul edilecek olursa, diğer tadil önergelerine 
ve binaenaleyh fıkra fıkra oylanmaya da lü
zum kalmıyacaktır. önce tadil önergelerinin 
hepsini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

3 ncü maddenin Komisyonca geri alınarak, 
konuşmaların ışığında yeniden düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Tunceli 
Şevket Asbuzoğlu Hasan Ünlü 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Madde 3. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görevleri tüzükle düzenlenir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 3 ncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 3. — Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görevleri tüzüğünde belirtilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu düzen ve güvenliğini bozabileceğin

den; 3 ncü maddenin (A) bölümünün 3 No. lu 
bendinin bütünü ile tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 3/A3 (Toplantı, gös

teri yürüyüşleri ile ilgili) bendinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü maddede aşağıdaki değişikliklerin 

yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
1. Maddenin (A/3) ve 3 ncü bendlerinden 

kolluk terimi kullanılmıştır. Diğer yerlerinde 
zabıta terimi kullanıldığına göre burada da 
zabıta teriminin kullanılmasını, 

2. Maddenin (A/3) bendinin başına yetkili 
âmirlerinden yazılı veya şifahi emir almaları 
üzerine ibaresinin ilâvesini, 

3. Maddenin son fıkrasının başına da «bu 
kanunun 4 ncü maddesindeki hükümler mah
fuz kalmak şartiyle» ibarelerinin, şifahen arz 
ettiğim sebeplere binaen ilâve edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı aykırılıkları 
itibariyle tekrar okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili llhami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu 

ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Aynı mahi

yette bir önerge daha var. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon buna da katılmıyor. 

Komisyon her iki önergeye de katılmadığına gö
re, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilme
miştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilme
miştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Müsaade eder
seniz önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, konuştunuz, izah 
ettiniz. Arkadaşımız okuyamıyor da o noktadan 
durduk. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — önergemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim konuştunuz, izah et
tiniz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İçtüzüğün 
119 ncu maddesine göre önergemi izah etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Diler, üç maddeye inhisar .ediyor. 

Üçü hakkında da ayrı ayrı izah ediniz ki tek
rar tekrar konuşma olmasın. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun bir çok yerinde terim ola
rak genel zabıta terimi kullanılmıştır. Halbu
ki üçüncü maddenin muhtelif bir iki bendinde, 
(3 A ve 3 B) bendlerinde kolluk terimi kulla
nılmıştır. Kanunlarda yeknasaklık temini ka
nun lisanının düzgün kullanılması icabıdır. Res
mî lisanda böyle başıboşluk olursa elbette ki, 
anlaşılması güçlüğü ortaya çıkacaktır. Ve do-
layısiyle yeknasaklığı ortadan kaldıracaktır. 
Bu yeknasaklığm temini için diğer maddelerde 
de zabıta terimi kullanıldığına göre bu kolluk 
teriminin zabıta terimi şeklinde kullanılması 
gerekmektedir. Teklifimin birinci şıkkı buraya 
aittir. Kabul edilmesini rica ederim. 

İkinci şıkkı da; «Kamu düzen ve güvenim 
bozacak mahiyetteki gösteri yürüyüş ve karışık 
lıklarm yapılmasına karşı, genel kolluk kuv' 
vetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri al
mak» gibi bir vazife bekçilere tahmil edilmek
tedir. Bekçi kamu düzenini ve güvenini boza
cak mahiyetteki gösteri yürüyüş ve karışıklık
ların neden ibaret olduğunu bilgisi itibariyle 
takdir etmek imkânından mahrumdur. Onun 
için kendi yetkili âmirlerinden yazılı ve şifahi 
emir almak suretiyle bu vazifesini yaparsa, gö
revi daha açık bir berraklığa kavuşmuş ola
caktır ve bekçi kendi vazifesini yapmış olacak
tır. Aksi halde kanunun tatbikatında bir takım 
güçlükler ortaya çıkacaktır. Bekçileri toplan
tı ve gösteri yürüyüşünü sabote etmek, haklı 
yolda alınmış ve yapılmış toplantı ve gösteri 
yürüyüşünü bekçinin cehaletinden istifade et
mek suretiyle bekçiyi gönderip mâni olmak gi
bi bir durumla karşı karşıya tatbikatta bıra
kılabilir. Bunun önüne geçmek için, «Yetkili 
âmirlerinden yazılı ve şifahi emiralmak» iba
resinin 3 ncü bendin başına ilâve edilmesini 
teklif ediyorum. 

Üçüncü olarak da; yine maddenin son fık
rasında «Bekçiler diğer kanunlarla genel zabı
taya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı 
olurlar» deniyor. Burada da bekçilerin alelıt
lak bütün zabıta işlerinde vazifeli olduğu gibi 
bir mâna çıkarılıp, genel zabıtanın gündüz 
her an için vazifeli oldukları işlerde bekçileri 
getirip çalıştırmaları gibi bir sakınca ortaya 
çıkacaktır. Bunun önüne geçebilmek için de 
maddenin son fıkrasının başına dördüncü mad
deyi mahfuz kalması şartiyle» ibaresinin kon-
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masını teklif ediyorum. 
Dördüncü madde aynen şöyledir: 
«Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hak

kındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle 
çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güne
şin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife 
görürler. Güvenlik ve kamu düzeni bakımından 
gecikmede sakınca bulunan fevkalâde haller
de vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gün
düz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne 
suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.» 

Bu hükmün, yani dördüncü maddenin hük
mü mahfuz kalması şartiyle ibaresi üçüncü 
maddenin son fıkrasına ilâve edilirse bekçile
rin görevleri açık bir şekilde belli olur: Do-
layısiyle bu görevini yapmak imkânını haiz 
olur. Tatbikatta bir takım karışıklıkların da 
önüne geçilebilir, kanaatindeyim, önergemir 
desteklenmesini hassaten istirham ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu tadil önergesine 
katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Üç ayrı tek
lif var, üçüne de katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Arif Ertunga arkadaşımız, maddenin 
fıkra fıkra oylanması hakkındaki teklifini geri 
almıştır. Binaenaleyh, tadil önergeleri de red
dedilmiş olduğuna göre maddeyi tüm olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — Çalışma süreleri ve fazla me
sai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kal
mak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel 
olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine 
kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu dü
zeni bakımından gecikmede sakınca bulunan 
fevkalâde hallerde vali ve kaymakamın vere
ceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun 
dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz ça
lıştırılamazlar. 

BAŞKAN — Efendim, 4 ncü madde hak
kında süz alanlar; Sayın Nihat diler ve Sayın 
Reşit Ülker'dir. 

Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 4 üncü mad
dedeki «Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti 
hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle» 
deniyor. Bu tabirle ne kaydediliyor? bunu pek 
açık olarak anlıyamamaktayim. 

Diğer hususları itibariyle mânayı ifade etmek
tedir. Ve üçüncü madde ile 4 üncü madde mütalâa 
edilmek suretiyle tefsir edilirse 4 ncü madde ye
rinde kaleme alınmıştır. Kabulünü arz ve istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu madde bekçiler için gerçekten büyük 
bir yenilik getirmektedir. Bekçi vatandaşlar bu
günkü tatbikatta geceleyin sabaha kadar mahal
leleri, çarşıları ve mahalleleri bekledikten sonra 
sabahleyin vazifeden çıktıktan bir süre sonra po
lisin hizmetkârlığına başlamaktadır. Odun kırar, 
îoba yakar, kağıt alır, simit alır çay getirir, bu 
jokilde polisin («Emir eri»sesi) bir arkadaşım 
emir eri diyor, hakikaten üzülerek ifade etmek 
lâzımgelirse bu hale sokulmuşlardır. Tabii buna 
'iarşı dirensin denir. Direnemez, çünki âmiridir, 
?,eza verir. Mevzu, konu her zaman suçlandıracak 
bir konudur, iyi durmadın, iyi yürüme'din, şu 
oldu, bu oldu gibi Bunun neticesinde gece sa-
baiha kadar hizmet görür, sabahleyin de uyku 
sersemi olarak iş gören insan ertesi gece hır
sızları yakalıyacaktır. Yalkalıyamaz. İnsan ta
biatına aykırıdır bu. Pek tabiî bu vaziyet al
tında hizmet gören insanlar bekçilik vazifele
rini yerine getiremezler. 

Şimdi komisyon güzel bir tadil, yani Hü
kümetin getirdiği şekilden de farklı olarak gü
venlikle ilgili istisnai hallerde vali ve kayma
kamların vereceği emirlerle gündüzleri de ça
lıştırılabilir, diye bir istisna konmuştu. Bunu 
daha muflıkem ve suiistimale meydan vermiye-
cek bir şekle sokmuş komisyon: «Güvenlik veya 
kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan fevkalâde hallerde..» Bu halleri bir 
idare âmirinin, vali ve kaymakamın kolay ko
lay suiistimal etmesi mümkün değildir. Zaten 
bu ibare Anayasada mevcut bulunan bir iba
redir. Böylece bekçilerin hayatına ve bekçi hiz
metlerinin işlemesine yararlı bir madde getiril
miş oluyor. Yalnız burada bekçilerin ki, biz 
bekçiyi öyle biliniz, «sırtında balın bir aba, gezip 
durur bekçi balba» derdik çocukluğumuzda, ge-
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ee gezen kimseye bekçi denir halk arasında. 
Burada, «Güneşin batışı saatinden doğuşu saa
tine kadar vazife görürler.» deniyor. Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliği yani bir meslek kuruluşu bir ta
dil tasarısı göndermiş, kanunu incelemişler, 
görüşlerini ifade etmişler. Bendenize haklı gö
züküyor. Eğer, komisyon daha başka bizi inan
dırıcı sebepler söylerse biz de bu görüşümüzde 
ısrar etmeyiz. Ama söylemezlerse orada deni
yor, «Güneşin batışı» saati yerine, ki baızan bu 
dörtbuçukta falan 'olur, fakat o sıralarda 
herkes uyanık olduğu için vatandaşlar evlerin
de, -sokaklarda, dükkânlarda olduğu için o sa
atte, yani saat dörtbuçukta, dört kırkta güneş 
batmışsa, dört kırktan itibaren bekçiyi vazife 
başına göndermeye bir sebep yoktur. Bu baş
langıç noktasıdır. Bu mâkul geliyor. Onun ya
nında sabahleyin de güneş ışır ama, saat ba-
zan 4 - 4,30 da ışır, hattâ 4 te ışır ama bu sa
atte herkes uykudadır, yani hırsızlık olabilir; 
bekçinin koruyacağı şeyleri korumaya devam 
etmesi lâzımgelen bir saattir, herkes yatağan
dadır, hırsızlık yapılabilir. Bu bakımdan Tür
kiye Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarının gön
derdikleri, basmışlar göndermişler, hakikaten 
ıbizim teşriî çalışmalarımıza yardımcı oluyorlar, 
ıorada 20 den 6,30 a kadar, yani 20 den 6,30 a 
kadar vazife görürler şeklinde değiştirilmesini, 
şu anda komisyonun vereceği izahat saklı kal
mak şartiyle, bendeniz mâkul ve uygun bulu
yorum. Bu noktada komisyonun kıymetli mü
talâalarını öğrenmek istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunıga. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; 4 ncü maddenin bu ta
sarıdaki yeri hakikaten iyidir. Biraz evvel ko
nuşan Reşit Ülker arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi ve karşıdan da arkadaşların katıldıkları 
gibi bizde maalesef bekçiler gündüzleri kara
kollarda hizmet görürler. Geceleri de vazifele
ri olduğu saatlerde bekçileri vazifelerinin başın
da görmek imkânı hemen hemen yok gibidir. 
Bilhassa bu şehirlerden ziyade ilçelere, (bucak
lara ıgitti'kçıe daha çok kendisim gösterir. Ora
da kaymakamlar, Bucak müdürleri tabiî hep
sini kasdetmiyorum - tek tük dahi olsa omlar 
evlerinde özel işlerinde filan bekçileri kullanı
yorlar ve bu bekçiler kendileri geceleri vazife 

yapma imkânını bulamıyorlar. İşte taslarının 
özeliklerinden güzel özeliklerinden bir tanesi 
de bekçilerin vazife görme saatlerini tahdit al
tına almış bulunmasıdır. Gecıenim, a.kşamm gü
neşin batışından ertesi sabah doğuşuma kadar 
vazife görecekleridir. Bunun dışında ise sadece 
güvenlik meselesi mevzubahsolduğu vakit ilgi
lilerin, âmirlerin kanarları gereğince gündüz 
ancak çalıştırılalbileceklerdir. Ve bunun dışın
da yine güzel (bir hüküm de bunlarım çalışama 
süreleri ve fazla mesai ücretleri hakkındaki 
hakları da saklı 'kalmış olacaktır. Bu da güzel 
bir şeydir bekçiler için. Ağır yük yüklüyoruz, 
onlardan ıgeniş vazifeler istiyoruz, bütün vatan
daşlarımızın ihtiyaçlarını görmelerini, anında 
tesbitini istiyoruz ve bu bakımdan da böylece 
haklarını garanti altına alacak olan, saklı 
durumlarını da tesbitde büyük fayda vardır. 

Reşit Ülker arkadaşımız, güneşin batışından 
doğuşuna kadar olan kısmında bir saatle tah
didini istediler. Belki yerinde bir tekliftir; aıma 
güç olacağı kanısındayız, yaz olsun, kış olsun 
güneşin doğuşu saatleri mütemadiyen değiş
mektedir. Günün ısınması ve havanın akşam 
birden bire kararması konusu bir münakaşayı 
tmucibolabilir. Eğer komisyon bunun içinden 
güzel bir şekilde sıyrılabilecek: olursa mesele 
kalmaz demektir. Meclisin yüksek takdirlerine 
bırakıyorum, bu konuyu. Sizlere saygılarımı 
sunarım, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — 

4 ncü maddenin bir tek noktasına takıldım. 
Bunun içimden nasıl (çıkacaklar diye düşündüm. 
Sayın Bakanla tesadüfen şöyle 'bir mevzu üze
rinde ibiraz ıkonuşuverdik. Gayet iyi niyetle 
şunları kurtaralım dedi. Doğrudur. Hakikaten 
istikbale muzaf ileride fazla mesai ücreti tat
bik 'edildiği takdirde, bu bekçileri mahallede 
ağanın elline, çarşıda biraz daha zenginin eline 
bakmaktan kurtaran, Devlet tarafından kurta
ran bir hükümdür. Ama bu 4 ncü maddeyi oku
duğum andan itibaren yarım saatten fazladır 
düşünüyorum, bunun tatbik imkânı olmadığı 
gibi, Balkana dedim, bu madde senin başına iş 
açar. Yarın seni mahkemeye verirler dedim. 
Sebebi, yani Şûrayı Devlete verirler. Yani za
tı âliniz den kastım şahsınızı değil, makaımmızı 
verirler demek istedim. 'Sebebi, takdir buyu
rursunuz ki, zabıtada her ne kadar güneşin ba-
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tısından doğuşuna -kadar bunlara vazife tevdi 
ediyorsak da ekseri ahvalde veya tabiî âfetler 
veya seçimler dolayısiyle fevkalâde hallerde 
veya, Allah 'göstermesin, başka sebeplerle çok 

* zaman, altına komisyonca ilâve edilen, Hükü
met tasarısında mevcut olmayıp komisyonca 
ilâve edilen en büyük mülkiye âmirinin muvaf-
fakiyetiyle, tenısibiyle gündüzleri de çalıştır
mak... !Bxıniara gündüzleri de vazife verip çok 
raman •çalıştıracağımız için iste fazla mesai üc
reti burada karışımıza çıkar. Veremeyiz bıunu 
Sayın Bakan, parayı bulamaz, veremezsiniz. Bu 
maddeden istifade ederek Ibütün bekçi teşkilâtı
nı yarım saat fazla çalıştırdın mi; bir akıllısı 
da cılktı mı, Şûrayı Devlete gider. Bu sözümle 
bekçilere bu para verihnesin demiyorum. Ve
rilsin. Çok fazlaısiyle verilsin. Ama bunu bura
da ıbu şekilde değil de, zannederim hazırlana
cak yönetmeliklerde veya - ileride geleceğini 
tahmin «diyorum, şöyle bir göz gezdirmiştim, 
görmüştüm - ikramiye fasıllarından faızla mesai 
verildiği zamanlarda muayyen bir ücretin da
ha şimdiden tesbit edilerek verilmesinde bu 
yönden fayda vardır. Fuzuli, demin bir arka
daşım dert yandı. Güneş doğduktan sonra zan-
nedermisiniz 'ki; bekçiler gidiyor? Hayır. Poli
sin, polis müdürünün hizmetkârı halindedir, 
simitine varıncaya kadar gider, diyor. İşte bun
dan. da kurtarırız, eğer biz böyle bir para koya* 
cak olursak, yani buna memnunum, ücret kon
masından memnunum. Atide tahakkuk ettiği 
takdirde bundan istifade edecek olanlar bakı
mından bu hükümden ımemnunum, ama bunun 

'bugün tatbik imkânını (görmüyorum da, bun
ları bundan sonraki maddelerde fazla mesaiye 
bîr ad takmak suretiyle onları koruyacak olur
sak daha iyi olur. Bu böyle kalırsa arz ettiğim 
gîlbi yarın bir akıllısı çıkar Şûrayı Devlet
ten kendimizi kurtar amayız. Çünkü çok tekrar 
edeceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, pek çok hatip arkadaşlarımız maddeler 
üzerinde konuşurken merkeziyetçilik prensibi üze
rinde konuşmaktadırlar. Halbuki bu kanun, mad
deleri tetkik edilirse âdemimerkez'iyet sisteminin 
kurulmasını sağlar. 

Şimdi 4 ncü maddede güneşin doğması, güne
şin batması meselesini merkeziyetçilik sistemine 
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göre saatle tesbât edelim diyoruz. Halbuki diğer 
gelecek maddelerde görüşeceğiz, maaşlarını il ge
nel mesliisi üyeleri tesbit ediyor. Âdemimerkezi-
yet sisteminin esasına göre ayarlanmış. Taltif
leri, büyük 'başarı gösterdikleri, çalıştıkları tak
dirde muayyen maaşla taltifleri konulmuş. Şim
di bu maddede dikkat ediyoruz : «... Güvenlik 
veya kamu düzeni hakımmdan gecikmede sakınca 
bulunan fevkalâde hallerde» deriince, yani her 
hangi bir kamu düzeni ile alâkalı bir hâdisa 
varsa onu vali ve kaymakam takdir edecek ve va
zife eğer o vazifelinin vazifeyi bırakıp gitmesiy» 
le inkıtaa uğrıyaıcak, tehlikeli bir durum olacak
sa, ona vali ve kaymakam emir vermek suretiyle 
vazifeye dövam edecek demektir, ilerdeki mad
delerde göreceğiz, hayatını tehlikeye fcoyaıcak şe 
kilde hizmet edenlere şu kadar, şu kadar ikramiyt 
verilir diye madde de konulmuştur. Binaenaleyh 
madde yerindedir. 

Saatin tesbitine gelince, müsaade buyurunuz 
âdemimerkeziyet zihniyetini kalbul edelim. Vali» 
likler, kaymakamlıklar bölgesinde, yani belediye 
sınırlan dâhilinde bunlar hizmet ederken, bun 
larm çalışma saatlerini zaten orada malûmu 
nuz jandarma kumandanı varsa, jandarma ku
mandam âmirdir, o; mıntakanın' polis müdürü 
varsa, polis âmiri ise, o; saatini zaten tesbit ede
cektir. Binaenaleyh, bunu tahdidederek, kanun
da belirtirsek âdemimerkeziyetçilik sistemini tek
rar merkeziyetçilik sistemine getirmiş oluruz ki, 
kanunun bütün maddelerinin prensiplerine ay
kırı olur. Madde yerindedir. Aynen kaibulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN —Sayın Hilmi İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

ve muhterem milletvekilleri, dördüncü madde ha
kikaten yerinde bir düşünce ile kaleme alınmış 
ise de, yenilik getirmiş olmasına rağmen bâzı ak
saklıklar bulunduğunu kabul etmek zorundayız. 
Bugüne kadar arkadaşlarımızın belirttiği gibi 
bekçiler tam mânasiyle 'esasında gece vazifeleri
ni yapmaları icabederken tamaımiyle gündüz po
lis ve emniyet âmirlerinin sobalarını yakmış ve 
onlara hizmet etmiştir. Gündüz bu şekilde yor
gun argm bir halde bulunan bekçiler gece vazi
feye gönderilmiş ve 'gece uyurken teftişler yapı
larak yakalanmış, bundan birkaç gün evvel mut
tali olduğumuz gibi, birkaç bekçinin işîne bu 
yoldan son verilmiştir. Bu bakımdan kanunlar 
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her şeyi ile objektif olmalı. Ve maddeleri müm
kün olduğu kadar da gerçekleri ifade edebilmeli
dir. Bu bakımdan biz, burada güvenlik veya 
kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bu
lunan fevkalâde hallerde vali ve 'kaymakamın ve
receği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir, kaydı
nın aleyhinde değiliz. Ancak bilhassa bunların 
işe 'başlama saatinin güneşin1 batışından, doğuşu
na kadar tamamen elâstiki olan ve (bilâkis mer
keziyet sistemini içine giren ve âdemimerkeziyet-
le ilgisi butunmıyan bu hükmün aleyhinde bulu
nuyoruz ve bilhassa saatle tahdidedilmesinin ye
rinde olacağı kanaatindeyiz. Madde tam mâna-
siyle yerindedir. 

Ancak (bunların çalışma 'saatlerimi altı veya 
.yedi, yahut sekiz, ne ise tesbit etmeli. Nasıl ki; 
memurların çalışma saatleri kanunla tâyin edil
miş, âmme nizamı, düzeni saatlerle tahdidedil-
miştir. Bunları da biz, da'ha Önce ayrı bir gece 
zabıtası şeklinde telâkki edeceğimize, polisin, za
bıtanın yardımcı bir kuvveti olduğuna göre is
tismar ettirmeyelim. Bir polise göre, bir emni
yet âmirine göre, bir jandarma kumandanına 
göre bulutların güneşi kapadığı zaman gün batı
şı olarak telâkki edilmek suretiyle bunlar istis
mar edilebileceği gibi, kendi özel işlerinde ça
lıştırılmak ma'ksadiyle bekçiler belki saat se
kize, dokuza kadar gün batmamış telâkki edil
mek suretiyle de çalıştırılacaklardır. Bu, büyük 
merkezlerde belki mahzur telâkki edilmez, ama 
küçük yerlerde ve bilhassa âdemimerkeziyet sis
temine temayülü olan arkadaşı!arıma izah etmek 
isterim ki, küçük kazalarda ve yerlerde kayman 
kaanlarm, emniyet âmirlerinin ve polis müdür
lerinin elbette ki daha kendilerine göre kanun 
anlayışı içerisinde bunların vazife anlayışları 
değişecektir. Bu bakımdan bendeniz dördüncü 
maddenin aynen kabulü ile sadece bunların işe 
başlama saatlerinin gün batışı gün doğuşu şek
linde değil objektif bir kıstas olarak bir saatin 
tâyin ve tesbitinde fayda 'mülâhaza etmekteyim. 
Bunların Komisyon tarafından tezekkür edilme
sini bir kere daıha işaret eder, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, siz söz mü 
istediniz, buyurun efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 4 ncü madde biraz 
vrzuh getirir görünmekte ve bekçinin çalış
ma, düzenini, çalışma saatlerini emniyet al-
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t ın ı almış görünmektedir. Şimdiye kadar bil
diğimiz gibi bu maddenin amacı, bekçinin 
bundan sonra gece gündüz çalışmasını, em
niyet memur ve âmirlerinin ve idare âmir
lerinin hizmetkârı gibi kulanılmasmı ön-
liyecek mahiyette görünmektedir. Ama 
madde kül halinde mütalâa edilince bu 
amacın gerçekleştirmesi için bu maddede ko
nulan prensipler bizce kâfi değildir; güneşin 
batjşı saatinden doğuşu saatine kadar Nahi
yelerde, köylerde, ilçelerde bunu kim tâyin 
edecek? Nasıl tâyin edecek? Bu çok karışık
lıklara meydan verebilir ve bekçiler çok müş
kül duruma düşebilirler, devamlı çalışmaya 
mecbur edilebilirler. İstirahat imkânı bu-
lamıyan bekçi, bu kanunla kendisine verilen 
görevleri tabiî ki, yerine getiremez. Bu bakım
dan biz, benden önce konuşan arkadaşımızın 
dediği gibi, bekçinin görevinin saatle belirtil
mesi ve bu saatlerin de her halde 8 saatten 
fazla olmamasını münasip görüyoruz ve öyle 
teklif ediyoruz. Bekçinin fazla mesai isteme 
hakkı saklı olsa dahi, istemediği takdirde 8 
saatten fazla çalışmaya mecbur edilememeli. 
Maddenin bu şekilde tedvini daha münasip 
olurdu. Bu bakımdan bu maddenin bu kısmını 
vuzuhsuz görüyorum. 

Sonra maddenin ikinci fıkrası «Güvenlik ve
ya kamu düzeni bakımından gecikmede sa
kınca bulunan fevkalâde hallerde vali ve kay
makamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştı
rılabilir» diyor. İşte bu madde bu fıkrasiyle 
bekçinin her zaman ve akşam durmadan çalış
masını mümkün kılan bir maddedir ve çok 
suiistimallere müsaittir. Bu bakımdan bu 
fıkraya bir vuzuh vermek lâzımdır. Hiç olmazsa 
denmeli ki, bekçi fevkalâde hallerde, vali 
ve kaymakamın lüzum göstereceği ve tasrih 
edeceği işlerde yazılı emirle kullanılabilir, den
meli. Yani vali veya kaymakam emir yaz
malı, filân bekçi gündüz şu işlerde çalışacak, 
demeli. Ve bekçi o işi bittiği zaman gidece
ğini bilmelidir. Yoksa kaymakam emretti, vali 
emretti, sen bugün çalışacaksın denildi mi 
bekçinin artık gece gündüz istirahat imkânı 
ortadan kalkar ve bekçi mütemadiyen çalı
şan ve çalışmaya mecbur edilen bir varlık ha
line getirilir. Bu bakımdan fevkalâde haller
de ancak vali ve kaymakamın vereceği ve 
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tasrih edeceği emirlerle, bekçiler çalıştırılabi
lir hale gelmeli ve bu emirler de yazılı ol
malıdır. O zaman bu tefsir edilemez ve bekçi 
aleyhine kötüye kullanılamaz. Bekçi de de
min, üçüncü maddede işaret etmiştim, üçüncü 
maddenin (A) fıkrasının üçüncü bendinde, top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinde, bekçi Kullanı
lamaz demişti arkadşımız, Komisyon Sözcüsü; 
şu madde gösteriyor ki, bekçi gündüz de kul
lanılabilir ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa göre de kullanılabilir. Ve bekçinin 
bu şekilde kullanılması tehlikeli ihtıiatlara 
meydan verebilir. Bu bakımdan dördüncü mad
denin ikinci fıkrasına bilhassa vuzuh v örebile
cek bir değiştiriyi biz teklif ettik. Bu değiştiri-
nin kabulünüze mazhar olacağını tahmin ede
rim. Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Komisyon söz istiyor mu? Buyurunuz efendim. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK 
KTRBAŞLI (Burdur) — Efendim, dördüncü 
maddenin tedvinine esas teşkil eden mesai 
saatlerinin tesbitini güneşin doğuşu ile batışı 
arasında ayar etmemizin esbabı mucibesi şu
dur : Şimdi biliyorsunuz ki, uzakta ve yakında 
olmak 'yani Şarkta ve Garpta olmak durumu ile 
alâkalı bir husustur. Şarkta güneşin doğuşu da
ha erken, batışı daha erken olması icabeder. 
Garpta ise bunun tanı tersi hüküm sürdüğü 
cihetle Güneyde ve diğer vilâyetlerde de deği
şik hususlar arz ettiği cihetle bunun bu güneş 
takvimine uydurulması ciheti uygun görülmüş
tür. Yani esbabı mucibe budur. Şimdi... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saat dört
ten sonra ne olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Devamla) — Şimdi bir yerde ak
şamı düzenliyebilirsiniz, bir yerde de gündüzü 
düzenliyeb'ilirsiniz belki, böyle bir hüküm gele
bilir ama, bu da yine sonunda birtakım karışık
lıklara mahal vereceği aşikârdır. Meselâ Van'ı 
düşünün, Van'da güneş erken doğacaktır, geç 
batacaktır. Erken doğma geç batma arasında 
mesafe muayyendir. Doğuş, ba'trş bakımından 
muayyendir. Fakat karanlık noktai nazarından 
da tamamiyle uygundur, orada karanlık ne ka
dar sürüyorsa, diğer tarafta da o kadar süre
cektir, fakat saatler farklı olacaktır. Bu bakım
dan genel olarak bekçi vazifeleri de gecenin baş

layıp, güneşin doğması ile yani günün ışıma-
siyle, aydınlığa kavuşmasiyle nihayet bulacağı
na göre, efendim, Edirne'deki bir bekçinin me
sai saatleriyle, Van'daki bir bekçinin mesaisi 
saat itibariyle aynı olacak, fakat değişik saat
leri içerisine alacaktır. Yani bu bakımdan bu 
madde düzenlenmiştir. Bunun aksi de olabilir
di. Bâzı arkadaşlarımızın dediği gibi meselâ 8 sa
at olarak tahdidedelim, başlangıçla, bitişini ona -
göre ayarlıyalım. Bu da belki mümkün görüle
bilir, ama daha çok karışıklığa mahal vereceği 
için sabit bir gösterge nazarı itibara alınması 
düşünülmüştür. Bu vesile ile de güneşin doğu
şu ile batışı saatleri nazarı itibara alınmıştır. 

Burada çalışma süreleri ve fazla mesai üc
reti hakmdaki genel hükümler meselesi fazla 
mesai ücretleri hakmda bunların bir yönetme
likle tedvin edileceği hususu bir değişiklik öner
gesiyle huzurunuza getirilecektir. Ve bu endi
şede bu madde de ortadan kalkmış bulunacak
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo-
i 'UDl. 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü madde hakkındaki müzakereler 

kâfidir. Bu hususta kifayet önergemizin oylan
masını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Balıkesir 
A. İhsan Birincioğlu Adnan Akın 

BAŞKAN — Yeterli* önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde ile ilgili üç tane tadil önergesi 
verilmiştir. Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 

MADDE 4. — 
Çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak gün 

batışı saatinden, doğuşu saatine kadar vazife 
görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımın
dan gecikmede sakınca bulunan fevkalâde hal
lerde vâki ve kaymakamın vereceği emirlerle 
gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her 
ne suretle olursa olsun gündüz çalıştırılamaz. 
Fevkalâde hallerde fazla mesai ücreti verilebi
lir. Fazla mesai ücreti bir yönetmelik ile dü
zenlenir. 

Eskişehir Zonguldak 
Şevket Asbuzoğlu S. Tekin Müftüoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Kötüye kullanmaları önlemek maksadiyle 

4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

«Güvenlik veya kamu düzeni bakımından 
gecikmede sakınca bulunan hallerde, vali ve 
kaymakamların verecekleri yazılı emirlerle ve 
bu emirlerde açıkladıkları işlerde gündüz de 
çalıştırılabilirler» 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddeye aşağıdaki şekilde bir fık

ranın ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

Madde 4. — Fıkra 2 : Vali ve kaymakamla
rın emirlerine göre çalıştırıldıkları takdirde 
kendilerine aldıkları maaş nisbetinde birer 
yevmiye verilir. 

BAŞKAN — Bir tadil önergesi daha gel
miştir efendim, onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 4 ncü maddesinin 

«Güneşin batışı saatinden, doğuşu saatine ka
dar vezife görürler» 

İbaresi yerinde : 
«Saat 20,00 den 6,30 a kadar vazife görür

ler» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu 
ve Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim, bu önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim prensip iti
bariyle katılıyoruz. Yalnız fevkalâde hallere 
göre fıkrasının kaldırılması kayıt ve şartı ile. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye tüm olarak 
katılacaksınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz efendim. 

I BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Efendim anlaşılmıyan bir durum 
oldu, tekrar oylatacağım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Önerge üze-
I rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim önerge sizin değil, 
müsaade buyurun. Şimdi Sayın Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Sayın Şevket Asbuzoğlu tara
fından verilen önergeye Komisyon katılıyor. 
Tekrar oyunuza sunacağım ve sayacağım. Çün
kü belli olmadı. («Önerge bir daha okunsun» 

I sesleri) 
önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu 

ile Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
I oğlu'nun önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lût-
I fen işaret buyursun. Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir, efendim. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner-

I gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efeıv 

dini? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm öner-
I gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katı
lıyor mu efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Hayır. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi 
okuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmi-

I yenler... Kabul edilmemiştir, 
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Maddeyi okunan şekli ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — Çarşı ve mahalle bekçileri 
2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirti
len hallerde silâh kullanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 5 nci maddenin yazı
lış şekli gayet açıktır. Yalnız bundan şu mâna 
çıkarılabilir. Türk Ceza Kanununun 49 ncu 
maddesi gereğince, kendisinin veya başkasının 
hayatına, şerefine, namusuna bir taarruz vuku-
bulduğu takdirde bunların filhal defedilmesi 
bahis mevzuu olduğu zaman acaba bekçi kendi 
resmî silâhını kullanma imkânını haiz midir? 
Vazifesinin haricinde bir zamanda böyle bir 
durumla karşı karşıya kaldığı takdirde bekçi 
meşru müdafaa hakkını silâhı ile kullanmak im
kânına haiz midir? Komisyondan bunu açıkla
masını rica edeceğim. 

İkincisi, bu kanun çarşı ve mahalle bekçile
rinin vazifelerini göstermektedir. Ve en mühim 
noktası da güvenlik hususunda her hangi bir 
menfi vaziyet gördükleri takdirde silâh kullan
ma vazifesini ne zaman yapacaklarının tesbiti-
dir. Burada 2559 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desine atıf yapılmıştır. Kanun tekniği de bunu 
icabettiriyor. Kanunlar bir sistemdir. Bir mad
denin diğer kanunun maddesine atıf yapması 
gayet tabiî; kanun tekniğinin icabıdır. Eğer 
burada teker, teker 16 ncı maddenin icabettir-
diği hususlar sayılırsa bir haşiv olur, kanun tek
niğine aykırı olur. Ama bekçi bu kanunu eline 
aldığı zaman kendi vazife ve salâhiyetini hangi 
hallerde silâh kullanabileceğini bu kanundan 
açıkça okuyup anlaması gerekir. Haşiv olması
na rağmen 16 ncı maddedeki hususları da bu
rada saymak gerekir, kanaatindeyim. 16 ncı 
maddenin derpiş ettiği şart ve unsurların 5 nci 
maddede açık şekilde ortaya konması gerekirdi. 
Bunun böyle olmasını arz ve teklif ediyorum; 
kabul etmenizi rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, her ne kadar komisyon hulûs ile 
yaptığımız tekliflere iltifat etmiyorsa da, tabiî 
zaman içinde komisyonun tutumu mu, yoksa 

burada daha iyi kanunun çıkması için gayret 
gösteren arkadaşların tutumu mu yerindedir, 
kısa zaman içinde, 5 - 6 ay içinde göreceğiz. 
Şimdi bu 5 nci madde, «Çarşı ve mahalle bek
çileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde 
belirtilen hallerde silâh kullanabilirler.» Muh
terem arkadaşlarım bu doğru. Doğru ama ek
sik. 2559 sayılı Kanun Polis vazife ve salâhi
yet Kanunudur. Bekçi polisin, zabıtanın yar
dımcısı ; yardımcı sıfatını taşıdığı her halde 
onun bütün yetkilerine, yardımcısı sıfatiyle ça
lıştığı her halde onun bütün yetkilerine de sa-
hiıbolması icabeder. Gayet tabiîdir. Bu yetkile
re sahibolamazsa ortada kalır. Hukukî bakı
mından himayesiz ve ortada kalır. Nitekim es
ki kanun yani şimdi değiştirmek üzere oldu
ğumuz 1330 tarihli Kanunun 4 ncü maddesi; 
«Çarşı ve mahallât bekçileri zabıtai mahalli-
yenin tahtı nezaretinde olup, zabıtayı mania 
ve adliye vazifesinde ona muavenet ile mükel
lef ve işbu vezaifi ifa sırasında polisin malik 
olduğu hukuk ve salâhiyeti haizdir.» 

Bu geniş, şümullü, sağlam bir ifade tarzı
dır, bekçiyi ortada bırakmryan. Şimdi burada 
getirilen şey yanlış değildir. Yani nerede silâh 
kullanacağı Polis vazife ve salâhiyet Kanunu
nun 16 ncı maddesinde gösterilen hallerde, Po
lis vazife ve salâhiyet Kanunu, madde 16; po
lis aşağıdaki yazılı hallerde silâh kullanmaya 
salahiyetlidir. Ama, bu bir tüm olarak polisin 
yetkilerinden bir tanesidir ki, o yetkilerden 
bir tanesini biz bekçiye tanıyoruz, o görevle
rin tamamını bekçiye tanıyoruz, yardımcı sı
fatiyle. Meselâ; bir tanesi Polis vazife ve sa
lâhiyet Kanunu madde 17: 

«A) Polisin kanun ve usulü dairesinde ver
diği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbir
lere riayetsizlik edenler... 

B); Vazife yaparken polise mukavemette 
ıbulunan veya vazifeden alıkoymak .maksadiyle 
polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları 
takdirde hareketlerinin devanı etmesi melhuz 
bulunan şahıslar karakola götürülüp hakların
da tanzim olunacak evrakla beraber 24 saat 
içinde adliyeye verilirler.» 

Şimdi bir tanesini söylüyorum. Bunların bir 
kısmı burada, bir kısmı başka kanunlarda 
olalbilir. Yani şu anda bizim ne komisyonun, ne 
bendenizin tesbit edemiyeceğim dağınık yerler
de de olaıbilir, Onun için bu ibare eksiktir. Bek-
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çiyi ortada bırakan bir ibaredir. Yalnız silâh 
kullanması hakkını kendisine vermektedir. 
Onun için bendeniz eslkiısi gibi yani 1330 tarih
li Kanunda olan ve bendenizin verdiğim teklif
te de ifade edilmiş olan madde 5, «Çarşı ve ma
halle bekçileri genel zabıtaya yardımcı' olarak 
yaptıkları görevleri sırasında genel zabıtanın 
yetkilerine sahiptir.» Madem ki yardımcılığını 
yapıyorlar, bu yetkiler ne ise o, şu madde bu 
madde değil, ne ise o yetkilere sahiıbolmaları 
lâzrmgelir. Aksi halde yetkisiz bekçileri ortada 
.bırakır. Meselâ okuduğum maddeye göre ora
da alıp götürmesi lâzımdır, götüremez ve mah
kemeye geldiği zaman da hâkim, efendim işin 
icaJbı götürmesi lâzımdı, idare edelim diyemez. 
Açar kanunu, kanunu okuduğu zaman, senin 
yalnız silâh kullanma salâhiyetin var; yani ica-
bettirdiği hallerde, şartları varsa, cana, mala, 
ırza ve sair şeylere; bunun dışında senin bu 
salâhiyetin yok, diyebilir. Eğer başka bir yer
de bu yetkiyi veren başka bir ibare ve saire 
yoiksa, bu yetkiyi bu şekilde tamamlamak lâ-
zımıgclir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öaoğııl. 
NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, 3 ncü madde ile bekçilerin görev
lerinin neler olduğunu teslbit ettik ve kanun 
haline getirdik. Bu maddeler 22 bend halinde. 
Şimdi bekçi güneş battığı andan doğuncaya 
ikadar hizmet edecek ve aynı zamanda polise 
yardımcı olarak hizmet edecek; bu görevleri de 
vermiş bulunuyoruz. 5259 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinde yazılı şartlar dâhilinde, eğer silâh 
kullanma yetkisini vermediğimiz takdirde 
bu bekçiler vazifelerini yapamıyacak bir duru
ma gelebilirler. Binaenaleyh, kanun hazırlayı
cısı olan Komisyon arkadaşlarımız maddeyi ye
rinde tedvin etmişlerdir. Kanunun 15 nci mad
desinde, hayatını tehlikeye koyacak şekilde, 
üstün başarı gösteren bekçilere yılda en çok 
üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye 
verilebilir, maddesini koymayla bekçilere haya
tını tehlikeye atacak şekilde vazife yapmaları 
için üç maaşı geçmemek suretiyle taltif madde
sini koyuyoruz. Aynı zamanda hayatı teh
likeye düşmemesi için 5259 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesinin de kendisine silâh kullanma sa
lâhiyetinin verilmesi icabettiği kanaatindeyim. 
Maddenin aynen kabulünü arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, 3 ncü madde üzerinde mâ
ruzâtta bulunurken bu ve buna benzer daha 
pek çok kanunların polise tahmil ettiği ve po
lisin yanında vazife verirken aynen polisin hak 
ve salâhiyetlerini haiz olan bekçilerin de bu va
zifelerini ifa ederken tereddüde düşülmemesini 
temin sadedinde bendeniz 3 ncü maddenin bir 
Tüzükle tedvin edilmesinde, belirtilmesinde 
fayda vardır diye arz etmiştim. Şimdi 2559 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesinde polisin hangi 
hallerde silâh kullanabileceği madde madde tas
rih edilmektedir. Sizi temin ederim, bugün ye
tiden polisler bu maddeyi, bu 2559 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesini iyice anlıyacak vazi
yette değildirler. Zira madde vaktiyle öyle ted
vin edilmiştir ki, bugün biraz eski terimlere 
veya Arapça terimlere vukufu olmıyan polis
ler, İdmscler bunun altından zor çıkar. Kal-
di ki, bu madde ile 2559 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesindeki salâhiyetler aynen kullanılır de
mekle, bir bekçi bu neymiş acaba diye eline 
alıp okuduğu zaman, inanınız bunları bilemi-
yecektir. Ben demiyorum ki, bunu kabul etme
yelim doğrudur bu. 2559 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesindeki bütün salâhiyetlerin bekçilere de 
tanınması yerindedir. Hattâ onun altında baş
ka bir fıkra daha vardır. Diğer zabıtalara 
tanınan salâhiyetlerin de kullanılmasıdır. Ama 
hangi zabıtalar? Bunları şimdi uzun uzadıya 
arz etmek suretiyle vaktinizi almıyacağım. Bun
ların heyeti umumiyesini, hakikaten Dahiliye 
Vekâletinde bir komisyon kurulmak suretiyle 
bütün zabıtaya taallûk eden mevzuları tetkik 
edip bekçilerin bunlardan hangilerinin yetkili, 
vazifeli kılınacağını tesbit etsek iyi olur. Bunu 
yapmıyacaksa, lütfetsin Komisyon bu maddeyi 
geri alsın,, hemen Komisyon arkadaşları topar
lanarak 16 ncı maddeyi - madem ki, 3 ncü mad
dedeki bizim ayrı bir Tüzük yapılmasına dair 
teklifimize lüzum gösterilmedi - bekçinin anla
yacağı bir lisanla burada yeniden tedvin ede
lim ve bekçi eline aldığı zaman ben hangi hal
lerde silâh kullanırım diye okusun, onu öğrensin 
ve tatbik etmek imkânını bulabilsin. Aksi halde 
pek çok yanlışlıklara meydan veririz kendi eli
mizle. Yani maddenin ruhunu benimsiyorum, 
doğrudur ama bunları bilen bir arkadaşınız 
olarak, durumlarını bilen bir arkadaşınız ola-
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rak, biraz vaktimiz geçebilir, gecikebiliriz; ama 
büyük bir hizmette bulunmuş oluruz. 

Reşit Ülker arkadaşımızın bu yönden ileri sür
düğü fikre cidden iştirak ediyorum. Yarın, 
beş altı ay sonra başımıza işler çıkabilir. Bun
lara meydan vermemek için Komisyon lütfetsin 
bu maddeyi alsın, otursunlar, aynen hiçbir de
ğişiklik yapılacak değil, dediğimizi kabul 
edeceğiz, fakat tadat edilsin. Ben buna taraf
tar değildim, ayrı bir Tüzükle tedvinini istiyor
dum. Ama Yüce Meclis kabul etmedi, iltifat et
medi, burada gösterilsin daha iyidir dendi. Gü
zel, iştirak ediyoruz. Ama bunları da tadadede-
lim de çoğu Arapça kelimeleri ihtiva eden bu
gün değil o bekçilerin, arz ettiğim gibi, yeni ye

tişmiş polislerin dahi anlayamıyacağı ağır, ağdalı 
lisanı ortadan kaldırmak suretiyle bu teşkilâta 
hizmet etmiş olalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN •—• Buyurun efendim. 
NECATI GÜVEN (Erzurum) — Muhterem 

milletvekilleri, 5 nci madde, Çarşı ve mahalle 
bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesin
de belirtilen hallerde silâh kullanabilir, demek
tedir. 

Bekçinin vazifeli olduğu saatler de var. Gü
neşin batışından doğuşuna kadar bekçi vazifeli-
lidir. Vazifenin haricinde üzerinde, tabancası
nı gezdiren bekçi bir hâdise karşısında silâh 
kullanırsa, vazifesinin haricinde kullandığı bu 
silâh karşısında onu koruyacak bir madde Bek
çiler Kanununda yer almış mıdır? Bunun ko
misyondan sorulmasını talebediyorum. Aksi 
takdirde bekçilerin vazifeleri nihayete erdiği 
anda karakollarda bekçilerin tabancalarını al
mak mecburiyetinde kalacağız. Bunun üze
rinde komisyon ne düşünüyor, bu hususta bizi 
tenvir etsin. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında baş
ka söz alan yoktur. Yalnlz bir tâdil' önergesi 
geldi, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun 5 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 5. — Çarşı ve mahalle bekçileri ge
nel zabıtaya yardımcı olarak yaptıkları görev
leri sırasında genel zabıtanın yetkilerine sa
hiptir. 

BAŞKAN — Efendim, tadil önergesine ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Tadil 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

özlük işleri 

MADDE 6. — Çarşı ve mahalle bekçisi ola
caklarda aşağılaki niteliklerin bulunması şart
tır :. 

A) Türk vatandaşı olmak, 
B) ilkokulu bitirmiş olmak, 
C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 ya

şından yukarı olmamak, 
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir 

hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık 
kurulu tarafından verilmiş raporla tevsik edil
miş olmak, 

E) Boyu. 1,65 m. den aşağı olmamak, 
F.) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihti
las, irtikâp, rüşvet, hısızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs 
veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı ha
pis cezasından hükümlü bulunmamak, 

G) Türk toplum telâkkilerine göre kötü 
şöhretli tanınmamak, 

H) Kamu haklarından mahrum olmamak, 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile 
mahkûm bulunmamak, 

BAŞKAN — Sayın Diler buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan^ 

sayın milletvekilleri, altıncı madde çarşı ve 
mahalle bekçisi olacaklarda aranan nitelikleri 
tesbit etmiştir. A, B, C, D, E, ve F bendlerinde 
alınacak olanların hususiyetlerini teker teker 
zikretmiş, G ve H bendlerini de buna ilâve et
miş vaziyettedir. öbürlerini okumıyacağım, 
yalnız (F) bendini okuyacağım: «Ağır hapis 
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğra
mış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötü-
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ye kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü 
bulunmamak.» 

Bu hususiyetleri taşıması bekçilerin aslî vas
fı olması icabeder. Ve yerinde bir hükümdür. 
Ancak, (G) ve (H) bendlerindeki hükümler 
(F) bendindeki hüküm serdedildikten sonra 
bence bir mâna ifade etmemektedir. (G) ben
dine göre, Türk toplum telâkkilerine göre kö
tü şöhretli tanınmamak; (F) bendinde mevcu-
dolan şartları haiz olan bir kimse, Türk toplum 
telâkkilerine göre ne şekilde kötü şöhretli ola
rak tanınacaktır? Bunu kim takdir edecektir? 
Bu sübjektif bir kıstastır ve herkes kendi key
fine göre bunu tefsir edecektir. Bütün bu hu
susiyetlere haiz olan bir kimseyi icabında bir 
âmir, bunları kabul etmiyecek ve dolayısiyle 
kimse bekçi olamıyacaktır. 

ikincisi, (H) bendinde kamu haklarından 
mahrum olmamak.. Kamu haklarından mahrum 
olmak için Medeni Kanunda tesbit edilen hacir 
altına almma keyfiyeti vardır. Acaba bu mu 
kastedilmiştir? Eğer bu kastedilmişse, bununla 
bir ceza verilmesi neticesinde bir kimseye, yani 
yukardaki hususlardan dolayı ceza giyen kim
selere aynı zamanda kamu haklarından mahru
miyet cezası da verilir. Eğer bu kastediliyor-
sa maddenin (F) bendi buna kâfi gelmektedir, 
(II) bendine lüzum kalmamaktadır. Yine ka
mu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mah
kûm bulunmamak. Zaten (F) bendinde bunlar 
açık şekilde tesbit edilmiştir ve sayılmıştır. (H) 
bendine ve (G) bendine bir bakımdan ihtiyaç 
yoktur. (G) ve (H) bendleri haşiv ve aynı za
manda sübjektiftir. Alacak kimselerin, bekçileri 
alacak âmirlerin sübjektif telâkkilerine göre 
değişebilecektir. Keyfî hareketlerin önüne geçil
mesi bakımından (G) ve (H) bendlerinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim, 
iltifat buyurmanızı istirham ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga, buyurun 

efendim. 
ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım. Bu müzakeresini yap
makta bulunduğumuz 6 ncı madde sanıyorum 
ki, yerinde bir maddedir. Hakikaten bu madde

de bâzı normal kısımların yanında birtakım 
özellikler ve yenilikler de bulunmaktadır. Me
selâ Türk vatandaşı olmak, 30 yıl hizmet esasi 
alınması, yüz kızartıcı suçlardan temiz olması 
bekçi olacak vatandaşların, kamu haklarından 
mahrum bulunmaması gibi konuların yanında 
bâzı önemli yenilikler de getirmiş bulunmakta
dır. Bunlardan birisi tahsil şartı aranmasıdır. 
ilkokulu bitirmiş bulunması şartının aranması 
iyi bir adımdr. Ve bir yeniliktir, güzel bir şey
dir. 

Bunun dışında bir de geniş hizmetler ve gö
revler verdiğimize göre, bu görevleri yapacak 
olan bekçilerin de sağlık durumlarını sağlam 
esaslara bağlamak da yerinde bir tedbirdir. Ve 
böylece bir raporla bunun tevsik edilmiş bulun
masını doğru karşılıyorum. Ayrıca (G) bendin
de, Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhret 
ile tanınmaması konusu da cidden yerinde bir 
görüştür. Bekçilik yapacak olan vatandaşları
mızın, mahallede vatandaşlarımızın her türlü 
dert ve ihtiyaçlarına yardımcı olacak bekçilerin 
iyi ahlâklı olmaları, kötü tanınmamış bulunma
ları, bilhassa istenecek olan hususlardandır. Aşa
ğı - yukarı böylece yenilikleri ve özellikleri ge
tirmiş bulunan bu maddenin kabulünde fayda 
mütalâa ettiğimi ifade etmek isterim. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, buyurunuz efen
dim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu nitelikler arasında 
benim de dikkatimi çeken (E) fıkrasındaki bo
yun 1,65 olması keyfiyeti... 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir insanın za
bıta gücü olarak vazife görürken daha boylu 
olan bir insan mı müessir vazife görür, yoksa da
ha kısa boylu, orta boylu bir insan mı daha mü
essir vazife görür, bunu kesin olarak halletmek 
mümkün değildir. Onun için kanaatimce bu ha
şivdir. Çok kısa boylu, orta boylu insanların 
uzun boylu insanlardan daha iyi vazife gördüğü 
sabit olmuştur. Hususiyle bekçilik görevinde, za
bıta görevinde fazla uzun boylu insanların, son 
yapılan tetkiklere göre, bilhassa toplum zabıtası 
İşlerinde ve mahallede, dar sokaklarda orta boy
lu, kısa boylu olan insanların daha iyi vazife 
gördüğü tarafımdan bir gazete sütununda okun
muştur. Bu bakımdan ben tabiî ısrar etmiyece-
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ğim, bunu ehliyetli bir Komisyon hazırlamış ge
tirmiştir. Yalnız Komisyon eğer dikkate alırsa, 
nazarı itibara alırsa bu (E) fıkrasını bir haşiv 
olarak telâkki etsin ve buradan çıkarsınlar. 

Bir de yine arkadaşlarımın noktai nazarına 
(G) fıkrasında katılacağım. (G) fıkrası yine 
Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhretle ta
nınmış olmamasını şart koşuyor. Bu bir zabıta 
görevlisi için çok önemli bir hükümdür. Bura
ya isabetle konmuştur. Muhterem arkadaşlarım, 
Türk toplum telâkkilerine göre değil biraz daha 
ileriye gidin, mahallî telâkkilere dahi önem ver
mek lâzımdır. Bekçi ve zabıtaları seçerken biraz 
daha mahallî özelliklere riayet etmenin de öne
mini takdir etmek lâzımdır. Bu itibarla buraya 
konulan bu (G) fıkrası isabetlidir. Aksine mü
talâa dermeyan etmek, bekçilik görevini yapa
cak, yardımcı zabıta görevini yapacak kimsenin 
vasıflarının eksik olmasına imkân vermek, müsa-
de etmek olur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Bulak. 
NURETTİN BULAK (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, bekçi teşkilâtı genel zabıta
ya yardımcı silâhlı bir teşkilât olduğuna göre 
buranın mensuplarının da cinsiyet bakımından 
da tefrik edilmesi lâzımgeldiğine kaaniim. Şim
di, nitelikler arasında buhusus tebarüz ettiril
memiştir. Bendeniz bu fıkralara ilâveten bir son 
fıkra, (I) fıkrası ilâve etmek istiyorum. Bunla
rın erkek olması kaydının konmasının lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Çünkü gece vazife görecek
tir. Kadın vatandaşların bu hizmeti yapması bi
raz zordur. Erkek olarak tavsif kılındığı tak
dirde o vakit bu iş tam mânasiyle becerebilecek 
vatandaşlarımızın eline geçecektir. Çünkü bugün 
bakıyoruz şurada burada bekçi bürolarında ka
dın vatandaşlarımız da hizmet görmektedirler. 
Yarın parasına tamahen buraya talibolabilirler 
ve bir müşkülâtla karşılaşırız. Binaenaleyh bir 
(I) fıkrası ile erkek olma kaydının da konması
nı talebediyorum. Bu mevzuda bir de takrir ve
riyorum, desteklenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım, buyu
runuz efendim. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, maddede zikri 
geçen 1,65 asgari boy istemi çok isabetlidir. Çün
kü dünyanın her tarafında malûmuâliniz emni
yet görevlileri, bekçiler, polisler, oldukça güçlü 
kuvvetli, boylu poslu insanlar olarak alınırlar 

ve böyle olmalarına özel bir önem verilir. İngil-
terede meşhur İngiliz polis memurlarının pek çok
larının "VVelth'li olduğu görülür. Bu Welth'liler 
hakikaten boylu boslu insanlardır. Amerika'da 
İrlandalılar bilhassa temayüz etmişlerdir. Ger
çekten de iriyarı, güçlü kuvvetli insanlardır. 
Malûmuâliniz kısa boylu, zayıf kimseler, karşıla
rına çıkacak iriyarı emniyeti, asayişi bozan bir 
kimse ile kolay kolay başa çıkamazlar. Yani lü
zumsuz yere silâha davranırlar, hâdise çıkar. 
Ama güçlü kuvvetli bir bekçi pekâlâ bunları 
kıskıvrak yakalar, karakola götürür, tevkif ede
bilir ve icabeden muameleyi yapar. Bu bakım
dan sağlık yönünden de boylarının 1,65 ten aşa
ğı olmaması yerinde bir kayıttır, hükümdür. 

Ben bunu arz için huzurunuza çıktım, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Efendim başka söz istiyen yok. 
6 ncı madde üzerinde. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, ben istemiştim. 

BAŞKAN — Affedersiniz, ben görmemişim, 
buyurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, kıymetli hatiplerin sözlerine ilâve ede
cek tarafım yok. Maddeler yerinde hazırlanmış
tır. Ancak Nurettin Bulak arkadaşımızın teklifi 
yerindedir. Evvelce Harbiye Kanununda, Kanu
nun boşluğundan bayan öğrenciler faydalanmak 
suretiyle Harbiyeye talebe olarak girmişlerdir. 
Yeni hazırlanan Harbiye Kanununda, bilhassa 
orduda bulunan kıymetli idarecilerin yaptığı etüt 
ve tecrübeler sonunda bugün kızlarımızın, kadın
larımızın gerekli hizmeti yapamıyacağı neticesine 
varılarak, yakında Harbiye Kanunu da huzuru
nuza gelecektir, bir kayıt konulmuştur, erkek öğ
renciler terimi konulmuştur. 

Şimdi (G) maddesinde Türk toplumunun te
lâkkilerini nazarı itibara alıyoruz, binaenaleyh 
geceleyin hizmet edecek. Bu boşluktan faydalana
rak bayanların da girmesi ihtimali nazarı dikkate 
alınarak erkek bekçilerin girebilmesi hususunda 
Nurettin Bulak arkadaşımızın verdiği önergeye 
iltihak edilmesini hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, (F) bendinin son 
fıkrasında «dolanlı iflâs veya yüz kızartıcı bir fi
ilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunma-
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inak» denmiştir; kesin olarak hükümlü bulunma
mak kaydının konması lâzımdır. Çünkü belki 
tasdik edilmeyiyerir, temyiz edilir, affa uğramış 
olur. Bu şekilde bunun düzeltilmesi lâzımgelir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon 
adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
B A S I ! (Burdur) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlar; bu maddenin tedvin edilmesi sebebini bi
liyorsunuz, Bunun üzerinde fazla münakaşayı mu
cip bir hal görmüyoruz. Bu cinsiyet unsurunu 
buraya sokmakla fayda elde edilecek değildir. 
Çünkü burası sarihtir; askerliğini yapmış olmak 
kaydı vardır. Bu demektir ki, askerlik yapmış ol
mak, yani bu erkek olacak demektir. Bu balkımdan 
bunun münakaşaya gelir tarafı yoktur, gayet sa
rihtir. 

Diğer taraftan da, boy meselesine arkadaşla
rımız takıldılar. Gayet tabiîdir ki, genel zabıta
ya yardımcı olan kuvvetlerin Genel Zabıta Tali
matnamesine paralel bir talimatnameye veya şar
ta istinadetmesi lâzımgelmektedir ki, bu boy me
selesi de o kısımdan alınmıştır. 

Diğer taraftan da, Türk toplum telâkkilerine 
göre kötü şöhretli tanınmaması kaydı da yerinde 
konmuştur, gayet sarihtir, izahtan varestedir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tadil önergeleri vardır okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 neı maddenin (E) bendinin maddeden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğiu 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin (G) ve (II) bentlerindeki hü

kümler sübjöktif, mükerrer olduğundan, keyfilik 
ve yanlışlıklara sebebolacağından metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

y Erzurum 
' -"• •'••''•"•• N i h a t D i l e r 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının altıncı maddesinin sonuna aşağıdaki 

(1) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 
i) Erkek olmak. 

İstanbul 
Nurettin Bulak 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecelerine gö
re tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğiu'-
nun takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, Komisyon filimi katılıyor mu? Öner
geyi siz kabul etmediniz, Umumi Heyet kabul 
etti. Filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge

si tekrr okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim, 

okunan önergeye? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul, edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nurettin Bul ak'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur).— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, biraz önce kabul ettiğinim tadil öner
gesine göre yani (e) bendinin maddeden çıka
rılması suretiyle 6 ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenlçr.., Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Bekçiliğe giriş sınavla olur. 
Sınav şekil ve usulleri içişleri Bakanlığın

ca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Sayın Diler... Yok. Sayın Ül
ker,.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 8. — Çarşı ve mahalle bekçileri il 
ve ilçe merkezlerindeki en büyük meslekî âmi
rinin inhası ile vali ve kaymakamlarca aday 
olarak atanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Yok Sa
yın Reşit Ülker? 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Söz istemi
yorum. 

BAŞKAN — Söz istemiyorsunuz. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Adaylık süresi 2 yıldır. Bu 
süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenler
den bir hizmet yılını tamamlamış olanların va
lilikçe asaleten tâyinleri yapılır. Kursta-başarı 
gösteremiyenlerin ilişikleri kesilir. 

İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde eh
liyeti sabit olanların asaletleri tasdik olunur. 
Ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettiri
lir. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, 9 ncu mad
de hakkında söz istiyor musunuz? Buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 
9 ncu maddede; «Adaylık süresi iki yıldır» 
deniyor. «Bu süre içersinde açılacak kursu 
başarı ile bitirenlerden bir hizmet yılını ta
mamlamış olanların valilikçe asaleten tâyin
leri yapılır. Kursta başarı gösteremiyenlerin 
ilişikleri kesilir.» Adaylık süresi iki yıldır ve 
bu iki yıl gibi uzun bir müddetin kabul 
edilmesini ben anlıyamadım. Hâkimlik stajı 
için bile bir yıl gibi bir müddet tanınıyor, 
bekçiler için bu iki yıllık müddetin konulma
sının esbabı mucibesini anlıyamadım. Esasen 
Hükümetin tasarısında bu yoktur. Sonra kurs 
müddetini de 10 ncu madde üç ay olarak tesbit 
etmiş. E... Adaylığa başladıktan sonra üç ay 
içersinde kursu başarı ile bitirirse bu takdirde 
asaleten bunun tâyin edilmesinde hangi en
gel olabilir? Sayın komisyon bunu açıklasın, 
bu takdirle biz de öğrenmiş oluruz. Benim ka
naatime göre 6 ay veya 3 ay olarak bu müddetin 
kısaltılması gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker... Vazgeçtiniz. 
Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar; bâzı nazari düşünceler işleri uzat
maktan ve tatbikatta da hiçbir netice verme

mekten başka bir sonuç doğurmamaktadır.. 
Şimdi bu madde de, kursu başarı ile bitiren

lerin valiler tarafından asaleten tâyinlerini 
hükme bağlamaktadır. Kanaatimce bu yer
sizdir. Evvelâ bu bir kırtasiyeciliktir. Konya Vi
lâyeti gi'bi büyük 'bir vilâyet düşünün. Bu vilâ
yet içinde vali 15 kazadan gelecek bekçi tâyinleri 
ile meşgul olacak ve bekçi tâyinlerinin asalete 
•çevrilmesi ilcin fikir yürütecek. Bu nazariyedir, 
bir. Bu, kırtasiyeciliği, türlü yazışmaları, türlü 
posta masraflarını ve kâğıt israfını doğuracak
tır, iki. Kaymakamların, genç, meslekine bağlı 
kaymakamların her türlü yetkisini, bekçiyi asa
lete çevirme yetkisini bile elinden alın, bunların 
hizmet etmek, hizmet görmk, faydalı olmak, ne
şesi ve şevki nerede kalacaktır? Bu bakımdan ben 
bu valiler tarafından asalete çevrilmesinin mad
deden çıkartılmasını ve madde metnimin «Bir 
hizmet yılını tamamlamış olanların 8 nc'i mad
dedeki esas dâhilinde asaleten tâyinleri yapılır» 
tarzında değiştir'ilmesin.i istiyorum. O ise yukar
da sekizinci maddede belirtildiği gibi meslekî 
âmirleri inhasını yarpar, kaymakamlar da asalet
lerini tâyin eder, biter .gider. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; biz Bekçiler Kanu
nunu tedvin ederken, dalha evvel 6 ncı madde ile 
bekçilerde aranacak nitelikleri, 7 nci madde ile 
de bu hizmete sınavla ; girileceğini kabul ettik. 
Yani bütün Devlet memurlarınla tanınan haklar 
gibi hakları, nitelikleri ve memuriyete giriş mu
amelelerini kabul etmiş oluyoruz. Fakat şimdi Sa
yın llhami Ertem arkadaşımızın belirttiği gibi 
- 'ki tamamen kendisine 'işlt'irâk ediyorum - bir 
kaymakama bu kadar büyük vazifeler verirken 
- bunu söylemekle asla bekçilerin bu vazifelerini 
küçüksemiyorum - çok önemli vazifeler gören 
kaymakamlar bunların fterfilerini, tezkiyelerini 
yapabilmelidir. Aşağıda gelecek olan ımaddelerde 
tasrih edilmiştir; 1 nci tezkiye âmiri kaymakam, 
2 nci tezkiye âmiri validir. Birinci derece tez
kiye âmiri umum müdür, ikinci derecede bulunan 
tezkiye âmiri vekil gibi, burada da birinci tezkiye 
âmiri kaymakam olacak. Bütün bu kadar kıy
metli, yüksek tahsil mezunu bulunan kaymakam
ların salâhiyetlerini biz buradaki bir bekçinin 
tâyininde alıyoruz, valiye veriyoruz. Asla doğru 
değildir. Ve bilhassa da bunlar kursa tabi tutu
lacak.... 
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Muhterem arkadaşlarım, diğer memurların 
tezkiyeleri yapılırken, doldurulurken, hepiniz bi
lirsiniz, itâ amirliği yapmış ve tezkiye doldurmuş 
arkadaşlar içimizde çok vardır; düşünün vali bu
rada bir .bekçinin yapmış olduğu hataları bilecek 
veya pek iyi derece vereeek, iyi derece de vere
cek, orta derece de verecek, - yukarı derecede eh
liyet yoktur diyeceki. Nasıl olur bu? Neresini 
tetkik etmiş ki vali, buna ikinci derece tezkiye 
amirliği yapacaktır? Bu mümkün değildir. Onun 
için tlhami Ertem arkadaşımızın teklifine tama
men iştirak ediyorum. Bir önerge verecek ise 
imzamı da koyarım. Bilhassa bu hususta kayma
kamlara tâyin yetkisi verelim. 

Ayrıca ilki senelik bir adaylık devresine tabi 
tutmclk yersizdir. Bekçi neyi öğrenecek? Esasen 
imtihanı yapılmaktadır, kabul ettiğimiz bir mad
deye .göre, eğer bekçi imtihanında muvaffak ol
muşsa nasıl yapacağız da, biz bunlara, efendim 
sen muvaffak olamadın, diyeceğiz? Ne yapacak 
vali? Toplıyacalk onları kursa tabi tutacak, ondan 
sonra sem ehliyetlisin deyip bekçileri mahalline 
gönderecektir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Kay
makama bu yetkiyi verelim. Zaten meslekî âmir
leri bulunan jandarma mıdır, emniyet midir. 
Iıangi kısım ise o âmir birinci tezkiye âmiridir. 
İkinci tezkiye âmiri de kaymakam olur. Tâyini de 
yapar, terfisiaıi de yapar. Bilhassa 2 senelik sü
re uzundur; llhami Ertem arkadaşımızın teklif 
edecek olduğu 8-10 aylık bir adaylık müddetine 
tabi tutulmak suretiyle bunlan halledelim. Zaten 
göreceksiniz arkadaşlarım, bu öyle bir kanun ki, 
bir taraftan Hazineden maaş almıyacak olan bek
çiye tamamiyle bir memura yüklenen bütün ve
cibeleri 'kanunen yüklüyoruz; bir taraftan da 
gecekondusundan tu'tun, bir apartman sahibin
den veva bir dükkân sahibinden almış olduğumuz 
paralarla biz onlara bu kadar yük yüklüyoruz 
Böyle bir kanun olmaz. Bir taraftan işçi diyo
ruz, 'sigortaya tabi tutuyoruz; bir taraftan me
mur diyoruz, memuriyete tabi tutuvoruz. Paraya 
gel'nce, versin parayı, biz onu idare edelim!... 
Böyle şey olmaz 'arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
Söz sırası şöyledir. Sayın Mustafa Ok, Sayın 

Nazmi özoğul, Sayın Hilmi işgüzar. 
Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaş1 arım/bu iki yıllık adaylık sü
resine itirazlar oldu. Muhterem arkadaşlarım, bu 

itirazları bekçilik vazifesi ile bendeniz telif ede
medim. Bir taraftan bekçilik vazifesinin bir za
bıta görevi olduğunu, çok önemli olduğunu zikre
diyoruz, öte yandan bunun muayyen bir formas
yona varması için bâzı şeylerin yapılmasına da 
lüzum görmüyoruz. Bu noktadan şunu ifade et-
mclk eterim ki, tasarı bekçi görevine ve bekçiliğe 
önem vermiş. Mütaakıp maddelerde de göreceği
niz gibi meslek içi eğitimler, kurslar, tertibedil-
miş bekçiliği gerçekten bir zabıta görevlisi, bir 
zabıta kuvveti haline getirecek unsurları ihzar 
etmiş bulunuyor. Onun için bu formasyonlar, 
isabetle tesbit edildiği gibi ancak iki yılda ka
zanıl abilir. Bu iki yıl içinde bekçi olan vatan
daşlarımızın adaylık süresi için bir kayıpları 
esasen yoktur. Ancak kendilerinin asaletine 
mâni değil, bu hususlarda, bu eğitimlerde iyi 
derece almak gayreti içinde olmalarını temin 
için tasarıda bu iki yıllık bir adaylık süresi ka
bul edilmiş bulunmaktadır ki, bu yerindedir, 
isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz de benden 
önce konuşan arkadaşlarımın valiye, bekçilerin 
asaletinin tasdikinin tahmil edilmesini isabetsiz 
görmelerine iştirak ediyorum. Gerçekten bü
yük vilâyetlerde olsun, küçük vilâyetlerde ol
sun bekçiler kazalarda kendi meslekî âmirleri
nin nezaretinde, onun üstünde, en yakın mül
kiye âmiri olarak kaymakam tarafından kıy-
metlendirilecektir. Bir valinin bekçinin çalış
masını kaymakam kadar yakından isabetle kıy
metlendireceğini bendeniz kabul edemem, bu 
bir. 

İkincisi, yine arkadaşlarımın temas ettikle
ri gibi, bir kaymakamın' bu kabîl adaylık sü
resini mütaakıp bekçinin asaleten alınmasında 
yetkili kılınmasında, fayda da vardır. Sonra 
bir sistemin icabıdır. Bütün bu hizmetler 11 
idaresi Kanununun sistemi içinde görülür. 11 
idaresi Kanunu sistemi içinde kaymakamın bir 
mevkii vardır. Kaymakam bâzı tâyinleri ya
par, bâzı terfileri yapar. Müsaade buyurunuz 
da bu meyanda kaymakam bekçilerin asaletini 
de yapsın. Bunu kıskanmıyalım. Saygılarım
la. . 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, buyurunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 9 ncu maddede cümleler 
birbirini tamamlamıyor. Şöyle ki, «adaylık 
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süresi iki yıldır» dendikten sonra, «'bu süre 
içinde açılacak kuçgu, başarı ile bitirenlerden 
bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe 
asaleten tâyini yapılır.» denilmektedir. O hal
de iki yıl tamamlanmamıştır. Halbuki başta 
iki yıldır ifadesi kesindir. O halde bunun şöy
le düzeltilmesi gerekiyor. Adaylık süresi iki 
yıldan fazla olamaz. Çünkü hemen altındaki 
cümle bir yıl sonra, bir yılını tamamlamış olan
ların valilikçe asaleten tâyinleri yapt ı r denil
mektedir. Bu maddenin Hükümet teklifi daha 
uygun görülüyor. Bu şekliyle kabulü daha uy
gun olacaktır kanısındayım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, komisyonun kabul ettiği madde 
yerindedir. Biraz evvel İl hami Ertem arkada
şımla Ahmet Şener arkadaşımız kaymakamla
rın, bekçilerin asaletlerini tastik etmelerini sa
vundular. Kanunun 12 nci maddesini okursak, 
malî hükümler maddesini okursak il genel mes-
lisi 250 ile 800 lira arasında bu bekçilerin maa
şım tesbit edecekler. Vali il genel meclisi üye
lerinin başkanıdır. Şimdi malî hükümler ba
kırımdan valilik il genel meclisi üyeleriyle be
raber maaşını, yani tâyinini yapacak demek
tir. Kaymakamlar, evet yüksek tahsillidir. 
değerleri hepimizce malûmdur, kıymet ifade 
ederler. Ancak, ma1! hükümler maddesi ba
kımdan valilik il genel meclisini toplayıp bu
rada bu bekçilerin muvaffakiyetine göre maa
şını tesbit edecektir. Bu bakımdan madde ye
rinde tedvin edilmiştir ve iki yıl uygundur, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Hilmi İşgüzar buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Dokuzuncu 

maddenin üzerinde bilhassa adaylık süresinin 
iki yıl olarak kabul edilmiş olması, aynen me
mur statüsüne tabi memurlar gibi kabul edilmiş 
olması keyfiyetini bendeniz doğru bulmamak
tayım. Zira bekçiler özel idareden maaş alır
lar. Genel bütçeden maaş almazlar. Diğer ta
raftan sigortalı gibi, bir işçi gibi statüye tabi 
tutulurlar. Memurlar gibi bütün hakları olma
dığı halde külfet içerisinde bulunurler. Zaten 
demin arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi, 12 nci 
maddede gösterildiği üzere 250 liralık bir üc
retle işe başhyan bir bekçinin iki yıl gilbi uzun 
bir süre adaylık müddeti içinde kalması doğru 
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olamaz. Bunu hiç değilse, kalite aramak isti
yorsak, bir yıl olarak kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Kaldı ki, hepimizin de gayet iyi 
bildiği gibi, idare âmirleri tâyin ve tesbit edil
miştir. Kanunla bunların inha ve tâyin yetkile
ri bellidir. Bunları valiliğe vermek, kırtasi
yeciliği artırmak ve dolayısiyle formaliteye 
ikinci bir kademe açmaktır. Halbuki, bir or
man işletme müdürü, bir veteriner müdürü, bir 
pancar müdürü ve sair diğer müdürer 300 - 400 
liradan başlıyan ücretli işçilerin dahi tâyinini 
bölge şefi yapmak suretiyle inhasını yaparken, 
bir kaymakam İller Kanunu gereğince bunları 
da denetlemeye yetkili olduğu halde, 250 liralık 
bir bekçinin asaleten tâyinini dahi yapmaktan 
mahrum bırakılırsa, bu doğru olmaz kanaatin
deyim. Bendeniz biraz evvel burada konuşmuş 
olan A. P. li Sayın İlhami Ertemin fikirlerine 
ve Sayın Ahmet Şener'in fikirlerine iştirak et
mek suretiyle fikirlerimi arz ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın arka

daşlarım, komisyonun getirdiği dokuzuncu 
madde biraz çelişik ifadelerle görüldü bendeni
ze itiraf edeyim ki, önce Sayın Nihat Diler bu 
madde hakkında söz istedikleri zaman biraz ga
ripsemiştim, teknik bir madde olarak. Arz et
mek istiyorum şimdi; «adaylık süresi iki yıl
dır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile 
bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlanış olan
ların valilikçe asaleten tâyinleri yapılır» deni
yor. Maddenin diğer fıkrasında, «iki yıl içinde 
kurs açılamadığı takdirde ehliyeti sabit olanla
rın asaletleri tasdik olunur. Ve bu gibiler ilk 
açılacak kursa iştirak ettirilir.» 

(A) ilinde iki yıl içerisinde kurs açılıyor ve 
(A) ili çevresinde bulunan bekçilerden bir hizmet 
yılını tamamlamış olup da üç aylık kursu - eği
tim süresi üç ayı geçmiyor - bitirenlerin tasdik
leri yapılıyor. (B) ili iki yıl içerisinde kurs aç
mak imkânını bulamıyor. Oradaki yönetici 
ihmal ediyor, imkân sağlıyamıyor, şu oluyor bu 
oluyor. Orada bir yılını bitirmiş olduğu halde 
kurs açılmadığı için oradaki bekçi iki yıl bek
lemek zorunda kalıyor, asaleti tasdik edilsin di
ye. Bir eşit imkân verilmiyor. Aynı tarihte 
bekçiliğe müracaat etmiş, iki ayrı vilâyette mü
racaat etmiş aynı niteliklere haiz iki vatandaş-
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tan birisinin kabahati (A) ilinde müracaat etmek, 
öbürünün kabahati (B) ilinde.ikamet ve müra
caat etmek. (A) ilinin idari yöneticileri düşünce
li hareket ediyor, tedbirli hareket ediyor, kurs 
açıyor. Adam üç aylık kursu bitiriyor, bir yıl
lık bekçilik süresi dolduktan sonra asaleti tas-
tik ediliyor. (B) ilindeki vatandaşın ne haksızlı
ğı var, ne kabahati var, kendisinden doğan bir 
kusur değil. 

Sonra arkadaşlar işi biraz izam etmemek 
lâzım. Bekçi yardımcıdır, şudur, budur. Üç ay 
içerisinde de kendisinin öğrenemiyeceği bir şey 
yoktur. Kurs süresi de üç ayı geçemiyor o halde 
üç aylık kursu da bitiriyor adam, ondan sonra yi
ne 21 ay kendisine bekle diyorsunuz. Yedek olu
yor. Sonra kursun önemini de kaldırıyoruz. 
Maddenin son fıkrası ile iki yıl içinde kurs 
açılamadığı takdirde ehliyeti salbit olanların asa
letleri tasdik olunur, sonra ne diyoruz, bu gi
biler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir. Adam 
iki yıl hekçilik yapmış, kurs açılmamış, ehliye
ti kendi sicil âmirleri tarafından tasdik edilmiş 
asil bekçi yapmışlar. 2,5 yıl sonra orada bir 
kurs açılması gerekmiş, o sırada oraya giren 
yeni bekçi ile bera'ber onun âmiri derecesinde 
olan, asil bekçi olan adam bekçi adayı İle kursa 
götürülmüş... Bir tuhaf ifade tarzı var. Aslında 
ben de Sayın Ertem'in dediği gibi, kaymakam
lara bu yetkinin tanınmasına, taraftarım. Bi
raz aykırı bir teklifle bir önerge arz ediyorum. 
Adaylık süresini altı ayın üstüne çıkarmıya-
lım. Bu süre içinde açılacak kursu da mec
buri kılalım. Bu kursların, ayrıca, mahallî po
lislerin, polis komiserlerinin eğiticilik bakı
mından da yardımcı bir hizmeti olacaktır. Ken
di mesleklerini öğrenebilmek için onlar da de
vamlı olarak o meslekin ünsiyctl erini devam et
tireceklerdir. Ve tâyinleri de kaymakamlara 
bırakalım. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi geldi. Komis
yon sözcüsü söz istiyor. Bir tek tadil önergesi 
vardır («saat 19.00 u geçiyor, kanun bitene ka
dar mı çalışacağız,» sesleri) Biliyorum efendim. 
Müsaade buyurursanız, Sayın Komisyon Söz
cüsü, acaba sizin beyanınız kısa mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Çok kısadır. («Gece 21.00 
de yine geleceğiz»1 sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, 9 ncu maddeyi bi
tirmek üzere müsamahanızı istirham ediyorum. 
Beş dakikaya kadar bunu 'bitiririz. Çünkü il
gili şubede sonra işler çok karışıyor. 

Buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim, vilâyetlerde özel 
idareler bütçelerinin bir bütünlük arz etmesi ve 
ita âmirinin de vali olması hasebiyle yalnız 
kurslardan geçmiş olanların asaletlerinin tâyini 
bütçe mülâhazası prensiplerine uyularak vali
liklere bırakılmıştır. Yoksa kaymakamların 
elinden bu salâhiyet alınmış değildir. Bu bir 
nevi formaliteden ibarettir. İta âmiri olarak 
valinin tâyin ettiği kimseleri bilmesi zaruridr. 
Bu sadece bir formalite icabıdır, görünürde. Di
ğer taraftan esasında inha yani teklifler kay
makamlar tarafından yapılmaktadır. Valilik
lere gelmiş olan listeler de daha evvelden aday
lık süresince kaymakamlar vasıtasiyle getiril
mektedir. Bu bakımdan burada fevkalâde bir 
tereddüt uyandıracak veya kaymakamların 
prestijini kıracak 'bir hal mevcut değildir. 

Burada iki yıl staj süresi konmasının, aday
lık süresi konmasının sebebi, komisyon uzun 
müzakerelerden sonra bekçiye Mahalle bekçile
ri Kanununda belirtilen vazifelerin çok yüklü 
olması, hassas olması, bunların öğrenme ve 
tatbikatının zamana vabeste bulunması hasa-
biyle adaylık müddetini iki yıl bırakmıştır. Di
ğer taraftan Personel Kanununa da uygun düş
sün diye ayrıca bu süre nazarı itibara alınmış
tır. Vilâyetlerin malî kudretleri nazarı itibara 
alınarak, eğer altı ay kabul edilirse belki, al
tı ay içinde yine bütçe mülâhazalariyle bir kurs 
açılmıyabilir, bir sene sonra da • açılmıyabilir. 
Bu, malî" imkânlarla takyidedilmiştir. Bir özel
liktir. Bu bakımdan bunu iki yıl yapıp, bir 
yıl içinde kurs görenler varsa bunların derhal 
tâyinlerini asaleten yapmak, eğer kurs açılama
mışla iki yıllık aday süresi içinde de kendisinin 
hizmeti, hazırlanacak yönetmelik esaslarına gö
re, - bundan sonra gelen madde aynı şeyi mev-
zuubahsetmektedir - tescil edilmiş, takdir edil
miş durumda ise bunları mağdur etmeden doğ
rudan doğruya inhaları valilikçe yapılacak, 
asalete geçirilecektir. Ama bu demek değildir 
ki, açılacak kurslara iştirak ettrümesmler. Ga
yet tabiîdir ki, bunların inhaları yapılacaktır. 

— 246 — 



M. Meclisi B : 90 3 . 5 . 1966 O : 1 

Bu yönden de bu kayıp telâfi edildikten sonra 
ilk açılacak kurslara bunlar da gidecektir. Za
ten bu demek değildir ki, bu kurslar bir defa 
açılacak. Belki iki defa, üç defa açılabilir. Ya
ni yetişme bakımından söylüyorum, yetiştirme
yi gerektiren kurslar her zaman açılabilir. İki 
yılını doldurmuş inhası yapılmış «bir bekçinin 
de bu kursa iştiraki yetiştirme kursu mahiye
tindedir. Bu bakımdan bu maddenin böylece 
tedvininde anlattığım esfbalbı muci'beler nazarı 
itibara alınarak düzenleme yapılmıştır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tadil önergelerini okutuyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, al

tı ayı bir yıl olarak değiştiriyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dokuzuncu maddenin ilk fıkrasının «olanla

rın» kelimesinden sonraki kısmının aşağıdaki 
tarzda değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

- «8 nci maddedeki esas dâhilinde asaleten 
tâyinleri yapılır.» 

Başkanlığa 
Madde 9 un aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini teklif ederiz. «Adaylık süresi bir yıldır. 
Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile biti
renlerin kaymakamlıkça asaleten tâyinleri ya
pılır. Kursta başarı göstermiyenlerin ilişikleri 
kesilir.» 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Şener Orhan Birgit 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddedeki adaylık süresinin altı ay 

olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre takrir
leri tekrar okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili İlhama Ertem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK K1R-

BAŞLI (Burdur) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları

nıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve Trab

zon Milletvekili Ahmet Şener'in önergesi teik-
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bu takdir
de, Komisyon filhal katılmadığına göre, mad
deyi önergelerle birlikte Komisyona iade ediyo
ruz. 

Efendim, mûtad mesai saatimizin sonuna 
gelmiş, bulunuyoruz. Saat 21,00 de tekrar top
lanmak üzere Birinci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,15 



IKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 21,00. 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER: Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 ncı Birleşiminin İkinci Oturumuna başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/128) 
(S. Sayısı: 89) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, da-
ıha önce Yüce Meclisin almış olduğu bir karar 
gereğince Salı günü saat 21,00 den itibaren Ta
pulama kanununun müzakeresine devam olu
nacaktı. Geçenki birleşimde Tapulama kanunu
nun tümü üzerindeki müzakerelere başlanmış 
ve iki arkadaşımız konuşma imkânını bulmuş
lardı. Sıra C. II. P. Grupu adına Sayın Uyas 
Seçkin'e gelmişti. Buyurunuz Sayın Seçkin. 

Sayın Seçkin bir dakikanızı rica edeceğim, 
bir arkadaşa cevap arz edeceğim. Sayın Arif 
Emre zatıâlinizin vermiş bulunduğu önerge 
geçen birleşimde Yüce Meclisçe bu kanunun 
toptan görüşülmesini istihdaf eden kararın de
ğiştirilmesi mahiyetindedir. Yüce Meclis daha 
evvel bir karar almış olduğu için önerge üze
rinde ayrı bir muamele yapamıyacağım. 

Buyurunuz Sayın Seçkin. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başıkan, muhterem arka
daşlar; Tapulama kanunu tasarısı üzerinde 
C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Tapulama kanunu 
1958 den beri teşriî organı çeşitli vesilelerle 
meşgul etmiş, 1963 senesinde İkinci İnönü Hü
kümeti tarafından Yüce Meclise sunulmuş, ka-
nuniyet kesbettiıkten sonra Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından veto edilmiş, tekrar Meclisler
de görüşülmüş, yeniden kanunlaştıktan sonra 

(1) 89 S. Sayılı basmayazı 28 . 4 . 1966 ta
rihli 87 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

bir kısım Senato üyeleri tarafından Anayasa 
Mahkemesine iptali talebiyle müracaat olunma
sı üzerine filhakika Anayasa Mahkemesi bu 
kanunu usul ve şarta uygun olarak teşriî Mec
lislerde kanunlaşmadığı gerekçesiyle iptal et
miştir. Bu iptal keyfiyetinden sonra, şimdi Hü
kümetçe Yüce Meclislere takdim olunan tasarı
yı üçüncü defa görüşmek fırsatını buluyoruz. 

Peki, muhterem arkadaşlarım, peşinen ifa
de edelim ki, C. H. P. Grupu olarak prensip 
itibariyle Tapulama kanunu tasarısının biran 
evvel kanunlaşması bizim de en büyük arzu
muzdur. 

Anayasa mahkemesi, senatörlerin müracaatı 
üzerine bu kanunu 16 . 10 . 1965 tarihinde ip
tal etmiştir. İptal kararında 6 aylık bir süre 
tâyin ederek teşriî organın bu 6 ay içerisinde 
yeni bir tasarı kanunlaştırması, aksi takdirde 
bu kanunun tamamen yürürlükten kaldırılacağı 
açıkça zikredilmektedir. Gönül öyle arzu ederdi 
ki, Hükümet Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarını alır almaz, derhal harekete geçerek biran 
evvel usulüne uygun şekilde kanunlaşması için 
yeni bir tasarıyı Yüce Meclislere takdim etmiş 
bulunsun. 

Bunu şu bakımdan ifade ediyorum ki, bun
dan 10 gün kadar evvel Sayın Devlet Bakanı
mız Sezgin ve sayın Komisyon Başkanı pek muh
terem arkadaşım İsmail Hakkı Tekinel bu kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle Meclisimizde gö
rüşülmesi için bu kürsüden beyanda bulunur. 
larken, Hükümetin hiç zaman kaybetmediğini, 
hele Sayın İsmail Hakkı Tekinel arkadaşımız bu 
kanunun gecikmesinin sebebinin muhalefetin 
zabıtlara intikal eden davranışları sebebiyle 
meydana geldiğini ifade buyurdular. 

Saym Tekinel'e bu şekilde verdiği önergede 
aynen kayıtlı ifadelerini, kendisiyle iki devre-
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dir Mecliste birlikte milletvekilliği yapmak şe
refine nail olduğum Sayın Tekinel'in bu şekil
de bir önerge vermesini bir komisyon üyesi ola
rak cidden üzüntü ile karşılıyoruz. Bu şekilde 
teknik komisyon balkanı ve sözcülerinin Büyük 
Meclislere önerge verirken polimiklerden sureti 
katiyede içtinabetmeleri zaruretine yürekten 
inanan bir arkadaşınızım. Gönül ister ki, böyle 
bir beyanda bulunmamış olsun. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 
Anayasa Mahkemesinin iptalinden sonra takibet-
tiği seyir ne olmuştur? 

16 . 11 . 1965 tarihindde iptal kararı ve
rilmiş, bu iptal karan 22 . 11 . 1965 tarihin
de Meclislerde okunmuş, Meclislerin ıttılaına 
arz edilmiş. Yani Hükümet muttali olmuş. Res
mî Gazetede 11 . 1 . 1966 tarihinde yayınlanmış. 
Ama bu arada 6 aylık süre işliyor. Hükümet 
5 . 2 . 1966 da ancak Meclislere sevk edebilmiş 
bu tasarıyı. 16 . 11 . 1965 te Anayasa Mahke
mesi iptal ediyor, 5 . 2 . 1966 tarihinde tasan 
Hükümetçe Meclise sevk ediliyor. İkibuçuk ay
dan fazla bir zaman geçmiştir. Hükümet der ki, 
efendim, Resmî Gazetede neşredilmeden, gerek
çeyi öğrenmeden, bir yeni tasarıyı Meclise sevk 
etmek imkânını bulamadık. Mecliste okunan 
Anayasa Mahkemesi karannda gerekçe mevcut
tur. Anayasanın 84 ncü maddesindeki şekil ve 
usule uyulmadan yani Senatoda ekseriyet yok
ken kanunun kabul edildiğini göstermek sure
tiyle usule uymadan kanun çıkarıldığı için iptal 
ettim diyor, usulüne uygun kanun çıkarın de
niyor. Şimdi Hükümete düşen vazife derhal 
tasarıyı sevk etmek ve kanunlaşması için Meclis
leri harekete geçirmektir. 5 . 2 . 1966 da tasa
rı Meclise sevk edilmiş, Geçici Komisyon der
hal kurulmuş, 9 . 2 . 1966 da, 21 . 3 . 1966 da 
da Geçici Komisyon raporunu Meclise vermiş. 
Şimdi 3 . 5 . 1966 günündeyiz. Muhterem arka
daşlarım, 21 . 3 . 1966 da Meclise komisyon ra
poru gelir ama onun arkasından daha bundan 
10 gün evvel Hükümet ve komisyon harekete 
geçerler, öncelik ve ivedilikle konuşulması için. 
Şimdi, muhterem İktidar Partisi arkadaşlarım
dan özür dilerim, muhalefet bu konuda kanun
ların çıkmaması için direniyor da ondan çıkma
dı, diyorlar. Hayır arkadaşlar, muhalefetin 
bu konuda komisyonlarda ne kadar yardımcı 
olduğunu ve bu kanunun burada kanunlaşma
sı için ne kadar yardımcı olduğunu görüyorsu

nuz. Hattâ 21 . 3 . 1966 tarihinde Meclise sevk 
edilen Geçici Komisyon raporunun, aradan bir 
aydan fazla zaman geçtikten sonra, öncelik ve 
ivedilik talebinde bulunulması gösteriyor ki, o 
tarihe kadar arada geçen müddet içerisinde 
iktidar partisi sadece Seçim Kanununu biran 
evvel çıkarmanın gayret ve çabası içerisinde, 
milletin hayrına . olduğuna yüzde yüz inandığı
mız bu tasarının kanunlaşması için bir ay kim
senin aklına bir şey gelmemiş. 21 . 3 . 1966 
dan sonra, bir aydan fazla zamandan sonra ko
misyon başkanının ve Sayın Hükümet üyesinin 
«Bu kanun hakkında Anayasa Mahkemesince 
tesbit edilen 6 aylık zamanın dolmasına çok kı
sa zaman kaldı, aman biran evvel kanunlaştı
ralım.» şeklindeki gayretlerine şahidoluyoruz. 
Bunun cidden çok üzüntü verici tarafını bura
da bu vesile ile Yüce Meclise arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Medeni Kanunumu
zun kabul ettiği sıhhat ve mükemmeliyette ka
dastro plânlarını ve tapu sicillerini biran evvel 
tanzim ve tesis ederek gayrimenkuller üzerinde 
devam edegelen çeşitli anlaşmazlıklara son ve
rip, yurttaşa huzur vermek ve üzerinde çalıştı
ğı toprağa böyle bir huzur içinde sahibolmasmı 
sağlamak amacını güden 3 ncü İnönü Hükü
meti, bugün üzerinde tekrar görüşülmesine baş
lanılan Tapulama kanunu tasarısını, büyük 
emeklerle ve memleketin bütün ihtiyaçlan göz 
önünde tutularak hazırlamış ve Yüksek Meclise 
sunmuştu. 

C. H. P. Grupu olarak tekrar görüşlerimizi 
ifade etmek fırsatını bulduğumuz bu kanun ta
sarısı üzerinde ilk söyliyeceğimiz husus : Tasa
rının biran evvel kanunlaşmasını bütün samimi
yetimizle arzuladığımız noktasıdır. Partimiz, 
tapulamayı, toprak reformunu temel hizmetle
rinden birisi olarak saymaktadır. Tapulama
nın, memleketimizin sosyal ve ekonomik hayatın
da, başlıca müspet ve müessir rol oynıyacağma 
inanmaktayız. Gayrimenkuller ve dolayısiyle 
tapu siciline ilişkin temel haklar manzumesinin 
askıda bırakılmasının ve her çeşit nizalardan 
kurtarılmasının tek çaresinin mükemmel bir 
Tapulama Kanununun biran evvel yürürlüğe 
girmesiyle sağlanabileceğine inanmaktayız. Top
rağa ilişkin her teşebbüsün başarıya ulaşabilme
si için, tapu ve kadastro yolu ile vatandaşlar 
arasındaki anlaşmazlıkların kaldırılması şarttır. 
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Üzerinde konuşulmakta olan tasarı 4 Ağus
tos 1964 tarihinden bu yana 12 Mayıs 1966 ta
rihine kadar birbuçuk sene müddetle yürürlük
te kalmış olacaktır. Birbuçuk senelik tatbika
tın muhasebesini yapmak suretiyle, fikirlerimi
zi söyliyerek memleket realitelerini çok daha 
iyi cevaplandırmış olacağız. 

MuJhıterem arkadaşlarım, bir buçuk sene yü
rürlükte kalmış, 12 Mayısta müddeti de bitiyor. 
Bu kanunun yürürlükte kaldığı bir buçuk se
ne içerisinde çeşitli organizasyonlar kurulmuş, 
mahkemelere görevler verilmiş ve tapulama faa
liyetine geçilmiştir. Eğer, Meclisiniz büyük bir 
•dikkat ve titizlikle bu kanunu 12 Mayısa kadar 
yeniden inceleyip kabul buyurmazsa, 12 Mayıs
tan sonra bu 'konuda büyük bir boşluk meydana 
gelecektir. Bu boşluğu meydana getirmemek C. 
H. P. Grupu olarak en büyük temennimizdir. 
Biran evvel kanunlaşmasında büyük faydalar 
vardır. İşi gücü bırakıp sabahlara kadar çalış
mak, »günlerce uğraşmak ve müddetinde bu ka-
nıuınu biran evvel yürürlüğe koymak vazifemiz 
olmalıdır. Büyük teşevvüşler meydana getirecek
tir. Hukukçular arasında, doktirinde ihtilâflar 
vardır. 12 Mayısa kadar yetişmezse tatbikatçı
lar hangi hükümlere göre hareket edeceklerdir? 
5602 sayılı Kanun yeniden yürürlüğe girer de
mek kolay, aıma bu kanuna göre kurulmuş olan 
teşkilâtın başsız, kanunsuz bir duruma düşeceği
ni de lütfen kabul buyurmanızı istirham ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde takri
ben yüzde altmışı tapusuz bulunan gayrimen
kul malların, kadostro plânlarını ve tapu sicil
lerini biran evvel tanzim edebilmek için halen 
yürürlükteki 5 602 sayılı Kanuna kıyasen daha 
mükemmel hükümler getiren mevcut tasarıyı sür
atle kanuni aştırmakta hayati bir zaruret gör
mekteyiz. Tasarı, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun bâzı aksıyan taraflarını ve memleket ih
tiyaçlarını karşılamaktan uzak olan boşluklarını 
göz önünde tutarak, birçok yenilikler getirmiş
tir. 

Tasarıda, yargıca geniş takdir hakkı tanın
mış, aynen boşanma dâvalarımda olduğu gibi, ta
rafların iddia ve savunmaları ile bağlı kalmak
sızın hakiki hak sahibine belirtmesi yetkisi veril
miştir. Ayrıca, yargıca re'sen dâvaları yürüt
me yetkisi verilmiştir. Tarafların işleri kasten 
sürüncemede bırakması ihtimaline karşı, yargı

cın işleri re'sen yürütmesi hakikaten büyük bir 
boşluğun doldurulması bakımından faydalı bir 
hükümdür. 

Mahkeme usulü daha sadeleştirilmiş ve yer
siz itirazları önlemek için tetbirler alınmıştır. 
Bilhassa mahkemelere akseden işleri azaltmak 
için, tasarı 5602 sayılı Kanunda olmıyan yeni 
bir müessese ihdas etmiştir. İtirazları ikinci bir 
defa ve idari safhada tetkike tabi tutmak sure
tiyle, işlerin azaldığı bir buçuk senelik tecrübe 
ile sabit olmuştur. Nitekim bir buçuk yıllık tat
bikat süresince: 300 000 parsel üzerinde ihtilâf 
zuhur etmiştir. Bu ihtilâfın yarısı, yani, 150 000 
adedi tapulama komisyonlarının idari tetkikatı 
ile karara bağlanmış ve üzerinde itiraz edilme
diği için, kesinleşmiş bulunmaktadır. İşleri çok 
azaltıcı bir hüküm olarak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tasarı, her ne kadar ikiliği kaldırmak için, 

bâzı yeni hükümler getirmese de, biz bu yeni hü
kümlerin dahi ikiliği tam ve kâmil mânasında 
kaldırmadığı inancımı muhafaza ediyoruz. Fil
hakika: Tasarı (Tapulanmasına başlanılan böl
gelerde, henüz tapulama sırası gelmiyen birlik
lerde, Tapulama Kanunu hükümlerinin mahallî 
mahkemelerce tatbikini emretmiş böylece, hiç de
ğilse, tapulanmasına başlanılan aynı bölge dâhi
linde, kanunun bütün birliklerde, aynı anda 
taltbiki sırası gelmdyeceği için, bâzı yerlerde ka
nunun tatbik edilmesi ve diğer bâzı yerlerde ise 
tatbik edilmemesi gibi mahzur, bir ölçü dâhilin
de bertaraf edilmiştir. 

Fakat, görüşümüz odur ki: Bilhassa zilliyet-
liğe mütaallik tatbikatta artık bütün Türkiye'de 
yeknesaklığa kavuşmamız ihtiyacı vardır. Tapu
lamanın henüz tatbik edilmediği sahalarda za
manaşımı süresi devam edip zilliyetleri lehine 
işlerken, tapulamanın öncelikle tatbik edildiği 
sahalarda ise, zilliyetliğin müddeti son bulmuş 
olmaktadır. Görüşümüz odur ki, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren her türlü zaman 
aşımınım devamına artık son verilmesi gerekir. 
Çünkü bu bir tasviye kanunudur, herkesi aynı 
noktada durdurmak lâzım. 

Gerek Medeni Kanunun 639 ncu maddesi
nin ve gerek bu tasarı ile getirilen zamanaşımı 
müessesenin, hem Devlet hukuku ve hem de şa
hıs hukuku bakımından sarsıntısız bir uygulama 
şekline bağlanmasına taraftarız. 
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Evvelâ bir noktayı belirtelim: Medeni Kanu
nun 639 ncu maddesi çok geniş anlamda zil-
yedlik hukukunu himaye etmiş, belirli şartlar ve 
zamandan sonra, zilyed lehine bir mülkiyet hu
kukunun tesisini sağlamıştır. Mevcut tasarı, ge
rek 5602 sayılı Kanundan ve gerek Medeni Ka
nunun 639 nou maddesinden daha kısıtlayıcı 
hükümler getirmiş bulunmaktadır. Böylece top
rağın bir nevi yağması da önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarı üzerinde en mü
him noktalardan biri, kanaatimiz odur ki, bu 
tasarının 33 ncü maddesi ile getirilen hükmü
dür. Bu 33 ncü madde hükmü bundan evvelki 
müzakereler sırasında, iptal edilen kanunun mü
zakeresi sırasında Meclislerde enine boyuna in
celenmiş, tartışılmış ve Türk kamu oyunda ge
rek nazariyeciler ve gerekse tatbikatçılar tarafın
dan çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Deniyor 
ki, 33 ncü madde tapuda hiç kaydı bulunmıyan 
gayrimenkuller üzerinde muayyen bir müddet 
malik sıfatiyle zilyed olanlar bu gayrimenkulun 
maliki sıfatiyle kendi namlarına tapuda gayri-
menkulleri tescil ettirmek yetkisine sahiptirler. 
Şimdi bunun hududu, miktarı ne olmalıdır? Bu 
tatbikat sonunda Hazinenin elinde bulunan gay
rimenkuller haksız ve sebepsiz yere ve basit şa
hitler ikamesi suretiyle hususi mülk haline gel
mesine ve Anayasanın emrettiği toprak reformu
num önümüzdeki yıllarda yapılmasına başlandı
ğı zaman Hazinenin elinde bulunan gayrimen-
kullerin plânda topraksız vatandaşlara tevzii ba
his konusu olduğu için, hiçbir objektif kıstasa 
dayanmaksızın, hattâ bir kısım büyük toprak sa
hiplerinin Hazine mülklerini bu hükümden fay
dalanmak suretiyle kendi namlarına tescil ettir
meleri tehlikesi ile kaırşı karşıya kalır mıyız kal
maz mıyız? Ve yine bu tasarının 32 nci madde
sine yapılan itirazların Medeni Kanunun 633 
ncü maddesinin gayrimekuller üzerindeki tasar
rufların mutlaka ve mutlaka tapu sicillerine 
kaydı ile mümkün olacağı yolundaki hükmünün 
bu tasarı ile bertaraf edilmesi ve hiç değilse 
633 ncü madde yürürlükte olduğu halde, vatan
daşlar arasında gayrimenkul alım ve satımları
nın bu hükme riayet etmeden elden ele geçiril
mesine göz yumulmuş olması sebebiyle bunun 
tasfiyesini derpiş etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, pok çoğunuz hatırlar
sınız ki, bu memlekette tapu sicilleri 1858 sene
sinden beri, İmparatorluk zamanında disipline 
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alınmak istenmiş,, alım - satımların tapu sicili
ne kaydı ve idarenin ıttılaı içinde yapılması 
derpiş edilmiş, ondan sonra çeşitli vesilelerle 
Cumhuriyet devrine kadar çeşitli. kanunlar çı
karılmış; 1924 te kanun çıkarılmış yine zaptı-
rapt altına alınamamış, Medeni Kanun halle-
dememiş, 810 sayılı Kanunun Medeni Kanunla 
kaldırıldığı iddia edilmiştir. Sonra Meclis ka
rar almış 510 sayılı Karar gereğince 810 sayılı 
Kanunun yürürlükte olduğu kabul edilmiş, yi
ne disipline alınamamış, tapu siciline kayde
dilmeden vatandaşlar arasında bu alım - satım
lar ve bu yüzden büyük ihtilâflar cereyan edip 
gitmiŞjbunlarm ardı arkası kesilmemiş ve Dev
let olarak buna bir son -vermek çareleri Teşriî 
Meclislerce aranmış, bulunduğu zannedilmiş, bu
lunamamış.. 1944 te, 1950 de, 1954 te hep bu is
tikamette kanunlar çıkarılmış), Devlet çok uğ
raşmış ama bir türlü bu tapu sicilini ve mem
leketin kadastrosunu biran evvel yapamamış, 
5602 sayılı Kanun, 80 sene içinde memleket 
tapu sicillerinin ve kadastronun yapılmasını he
saplamış, öngörmüş ve bunun da 80 seneye ta
hammülü yok, biraz daha kısaltalım demiş; 
şimdi bunu konuşuyoruz, ama, bir yerde kes? 
mek lâzım. Medeni Kanunun hükmünü tam ve 
kâmil mânada yürürlüğe sokmak lâzım. Ka
dastro yapılacak, tapu sicilleri eksiksiz ve mun
tazam bir şekilde tesis edilmiş olacak. 

Şimdi hukukçular arasındaki ihtilâf burada. 
Medeni Kanunun 633 ncü maddesine göre mec
buri olan tapu siciline kayıt hükmü burada 
normal görülüyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu memleketin 
bünyesi hakikaten böyle bir tasfiye hükmüne 
ihtiyaç gösteriyor. Nesebi gayrisahih çocuk
ların arada bir nüfus tezkeresine kavuşturul
ması için Meclisler sık sık kanunlar çıkarı
yorlar. Sayın Diler arkadaşımın hakkı vardır. 
Ama, hiç olmazsa biz bu işi bir tasfiye edelim. 
Ondan sonra . vatandaşa 633 ncü maddeye 
göre yaptıkları alım - satımların tapu siciline 
kaydı mecburiyetini koyalım. Ama başlan
gıçta işi biz tanzim etmek mecburiyetinde ol
duğumuzu, bu memleketin bünyesini bilerek 
kabul etmesini bilhassa Sayın Diler arkadaşım
dan istirham ederim. 

Şimdi 33 ncü maddeye göre kabul edilen 
hüküm filhakika büyük çiftliklerin, Hazine 
arazisinin şahsi mülk haline getirilmesine imkân 
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verecek nitelikte birbirine bitişik olan ve her-
biri yüz dönümden aşağı olan ve iktisap sebebi 
değişik olan gayrinıenkullerln bir şahıs adına 
tescilini öngörüyor. Zaten büyük toprak sahibi 
olan bâzı vatandaşların hükümden faydalan
mak suretiyle büyük miktarda Hazine arazi
sinin kendi namlarına tescil ettirmek imkânları
nı sağlıyacağı endişesi haklı olarak tatbikatçı
lar da vardır, nazariyatçılar da vardır. Ve Parti 
olarak da bizim bu konuda haklı olarak bir te
reddüdümüz vardır. Bu tasarı, ikinci İnönü 
Hükümeti tarafından Meclise sevk edilirken 
miktar elli dönüm idi. Mecliste 75 dönüme 
çıktı, Senato^ 100 dönüme çıkardı. Bunun hu
dudu yok arkadaşlar ve mâkul objektif bir öl
çüsünü bulmak da müşküldür. 5602 sayılı Ka
nun bunu 20 dönüm olarak tesbit etmiş, 5602 
sayılı Kanun değil, 1954 te çıkan 6333 sayılı 
Kanun bunu 20 dönüm olarak tesbit etmiş, 5602 
sayılı Kanun hudutsuz bırakmış. Tapusuz gay-
rimenkullerin maliki sıiatiyle, uzun müddet 
uhdesinde bulunduranlara bu gayrimenkulle-
rin tapu senetlerini vermeyi emretmiş 5602 
sayılı Kanun. Bakılmış ki, Hazine arazisinden 
mühim bir kısmı şahıslar adına tescil cihetine „ 
gidilmektedir. 1954 senesinde 6333 sayılı Ka
nun bu 20 dönümlük tahdidi getirmiş, dikkat 
buyurunuz 1954 senesinde Hazinenin gayrimen-
kullerinin bu" şekilde büyük parseller ve parça
lar halinde şahısların adına tescilini önlemek 
bakımından bir tahdit hükmü getirilmiş. Bu
nu Hükümet 1963 senesinde Meclise sevk eder
ken 50 dönüm yapmış, bu tasarı kanunlaşırken 
de 100 dönüme çıkmış. Bendeniz Hükümetten, 
Sayın Bakandan bu kanundaki objektif ölçünün 
nasıl hesaplandığını açıkça öğrenmek istiyorum. 
Belki çıkacak bir arkadaş 150 dönüm diyecek. 
Bir arkadaş işaret buyurdu, 200 dönüm diye. 
Bendeniz 50 dönümde ısrar edilmesi taraftarı
yım. Bunun ölçüsü nedir? Bu hususta, eğer 
Yüce Meclise aydınlatıcı bilgi verirlerse, çok 
memnun oluruz. I 

Tasarının memleketimize ve milletimize ha
yırlı olması dileğiyle hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurunuz 
efendim. 

ABBAS ALÎ ÇETlN (Kars) — Bendeniz 
Grup adma istemiştim. | 

BAŞKAN — Israr ediyorsanız söz hakkı 
sizindir. 

ABBAS ALÎ ÇETÎN (Kars) — Vazgeçtim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muterem ar
kadaşlar, huzurunuzda bulunan Tapulama Ka
nunu, bizim siyasi hayatımızda enteresan bir yol 
talkip etmiş olaın bir Kanundur. Evvelâ bu Ka
nunu Parlâmento olarak yaptık. Sayın Cumhur
başkanı şüphesiz, efkârı umumiyenin, ilim çevre
lerinin ve bu kanunun tatbikinde bulunmuş yük
sek kademedeki yargıçların da fikirlerinin tesi
ri altında, haklı olarak, kalarak vetosunu kul
landı. Bu vetodan sonra kanun komisyonda mü
zakere edildi. Meclis eski fikrinde ısrar etti. Bu 
kere kanunlaştı, kanun halini aldı. Fakat, bu 
defa da 32 Parlâmento Üyesinin Anayasa Mah
kemesinde açtığı bir dâva neticesinde iptal edildi. 
Yalnız^gerekçede ve burada konuşulurken işi 
hafife, yahut hafifleştirmek için, hafife almak 
için değil de, işi hafifleştirmek için bunu Ana
yasa Mahkemesi usulden bozmuştur. Bu sebeple 
artık bunun üzerinde duracak önemli bir nokta 
yoktur, bunu böyle bir şekil olarak geçiriverelim 
kanaati hâkimdir. Gerçek böyle değildir. Ana-
va:ıa Mahkemesinde açılan dâva esastan ve usul
den açılmıştır. Anayasa Mahkemesi gayet yerin
de olarak usulden sakatlık bulduğu için esasına 
nfırişmeksizin, usulden reddetmiştir. Cumhuriyet 
Serjat'OSTinda yeter sayı olmadan, karar yeter 
mayısı olmadan karaır verildiğinden dolayı iptal 
etmiştir. Ama, yine ifade ediyorum, orada dâ
va hem esastan, hem usulden açılmıştır. Şimdi, 
bu kanunun tümü üzerinde hiç kimsenin bir iti
razı yoktur, hakikaten talihsiz kanunlardan 
biridir. Müteaddit def allar hazırlanmıştır, mü-
za'kerasme başlanmıştır, fakat iktidar devir de
ğişikliği olmuştur, tekrar gelmiştir, vetoya uğ
ramıştır. Yani kanunların da, insanların talihi
ne benzer talihleri vardır. 

Şimdi, bu kanunda efkârı umumiyenin hır
çınlaşması, ilim adamlarının, o zamanki Yargı
tay Başkanının ve diğer Yargıtay daire başkan
larının fikir serd etmeleri boşuna değildir. Bu 
kanunun Millet Meclisinde müzakeresi esna
sında 248 nci Toplantıda bendeniz de konuş
tum, diğer arkadaşlar gibi. Alicanoğlu, Geçi-
oğlu, Arar, Ali Rıza Uzuner, özek arkadaşla
rımla beraber bendeniz de konuşmuş ve daha 
efkârı umumiye bu meseleye el koymadan, bu 

— 252 -



M. Meclisi B : 90 3 . 5 . 1966 O : 2 

arkadaşlarla birlikte bu kanunun bilhassa ta
pusuz arazilerin tescili ile ilgili 33 ncü madde
sindeki tescil haddinin 1954 te kabul edilen 
yirmi dönümden yüz dönüme çıkarmanın, - o 
zaman burada yüz dönüm müzakere edildi, yet-
mişbeş dönüm kabul edildi- doğru olmıyacağı-
nı ifade etmiş, ilk ifade etmiş arkadaşlarınız
dan biriyim ve o zaman da ifade etmiştik ki, 
bu tapusuz topraklara geniş bir tescil hakkı 
tanındığı takdirde tamamen bunlar kolay, ga
yet kolaylıkla tescil edilebiliyor, şahitle tescil 
ediliyor ve C. H. P. nin, A. P. nin ve bunlar 
üzerinde Beş Yıllık Plânın öngördüğü toprak 
reformu gerçekleştirilemiyecektir. Çünkü gök
yüzündeki ay işgal edilip, ancak oradan toprak 
verilebilir. Çünkü Türkiye hudutları içinde ve
rilecek toprak kalmayınca ya bütçeye para ko
nulur yahut da başka topraklar bulunup veril
mesi lâzım veyahut da vazgeçmek lâzım demiş
tik. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bugün demin 
anlattığım haleti ruhiye içinde süratle; işte bir 
şekil şartı eksik kalmıştır, Senatoda rakam 4 
sayı eksiktir, 92 yerine 96 olması lâzımdır, 4 sa
yı eksikliğinden olmuştur, bunu çarçabuk çıka
ralım... Bugünkü Anayasa sistemi içerisinde 
alelacele, üzerinde durmadan çıkarmamız yet-
miyecektir. Görülüyor ki, böyle bir kanunun 
aleyhinde Parlâmento üyelerinin başvurma hak
kı olduğu gibi, Cumhurbaşkanının veto hakkı 
da mevcuttur. Bunun dışında da, bunun tatbi
katında Anayasa Mahkemesine müracaat yolu 
açıktır. Bütün bunların ötesinde Anayasaya ay
kırılığı bahis konusu olmasa dahi çıkardığımız 

kanunun hakikaten bütün Türk vatandaşlarına 
yararlı olmasını düşünmemiz lâzımdı. Şimdi 
'böyle olunca, mesele üzerinde iddiacılar iki 
grupa ayrılmaktadır. Sayın eski Yargıtay Baş
kanı Recai Seçkin'e göre, kısaca ifade ediyo
rum teknik teferruata girmeksizin, Arazi Ka
nunu vatandaşlara araziyi tamamen mülkiyet 
hakkını tanımıyan, ancak vatandaşların bu
nun üzerinden istifadesini, bâzı şartlarla isti
fadesini tanıyan bir sistemdir. Bundan dolayı 
da bu mirî arazi dediğimiz araziler, -ki Türki
ye topraklarının büyük bir çoğunluğu bu çe
şit arazidir - bunların üzerinde geniş bir tescil 
hakkının tanınmasının doğru olmıyacağını, ne
tice itibariyle, -tabiî Yargıtay Başkanı bunla

rın yıllarca tatbikatını yapmış bir kimse - doğ
ru olmıyacağını ve ilerde toprak reformunun 
bundan zarar göreceğini ifade etmiştir. Bunun 
yanında diğer bir iddia, Dördüncü Hukuk Dai
resi Başkanının iddiasıdır. Sayın Feridun Mü-
derrisoğlu, bu kanunun bir diğer maddesine 
göre, bunlar Medeni Kanunun hükmünü tadil 
edecek mahiyettedir. Oralarda da, yalnız tapu
lamanın yapıldığı yerlerde değil, diğer yerler
de de tatbik edilecektir 97 nci maddeye göre. 
Öyle ise Medeni Kanunda getirmiş olduğumuz 
esas, tescil esası, tapuya kayıt esasları tamamen 
ve fiilen ortadan kalkmaktadır, demektedirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bu
nun üzerinde seminerler de yapılmıştır, ilim 
adamları bu seminerlere katılmışlardır, tatbikat
çılar katılmışlardır. Bâzı noktalarda aydınlık hâ
sıl olmuştur ve bendeniz burada bunları savunur
ken, bunların ortasında bir tarz ki, ilim adamla
rından bâzıları bu tarzı kabul etmektedirler. Me
deni Kanunun 639 ncu maddesinde tapuda kaydı 
bulunmıyan arazilerin tescili esası İsviçre Mede
ni Kanunundan alınmıştır. Tabiî isviçre ile Tür
kiye'nin arazi kadastrosu bakımından ve kayıtla
rın mazbut olması bakımından en ufak bir ben
zerlik mevcut değildir. Orada bu maddenin he
men hemen tatbikatına raslanmamaMadır. Yani, 
kadastrosu yapılmıştır, raslanmamaktadır. Ilalbu-
Yı Türkiye'de bütün tatbikatçıların ve ilim adam
larının birleştiği bir nokta var, Türkiye'de yüzde 
yetmiş arazi tapuya bağlı değildir. Muhtelif se
beplerle, Arazi Kanunundan doğan sebeplerle, 
Sütlüklerden doğan sebeplerle, bunlar kendi ara
larında elden ele geçmişlerdir ve Medeni Kanu
nun 639 ncu maddesi sınırsız idi. 1954 e kadar 
sınırsız olarak tescil hakkını tanırken, o zaman 
süratle yapılan tesciller o zamanki iktidarı uyar
mış ve o zaman, 1954 te iş başında bulunan İkti
dar Hazine arazilerinin, tapusuz arazilerin, bir 
şahsın zilyedinde değilse, Hazinenin olması lâ-
^ımgelir esas itibariyle, Hazine arazileri iki şa
hitle tescil edilir. Şahısların uhdesine binlerce 
dönüm arazinin geçirilmesini önlemek bakımın
dan 639 ncu maddeye bir tahdit, bir sınırlama 
koymuştur. Vergi kayıtlarının aranması sınırı 
konmuştur. Ama bu sınırlama diğer şartlara do-
kunmamıştır. Yalnızca zilyedliğin ispatı bakımın
dan bir sınırlama konmuştur. Buna mütenazır 
olmak üzere de tapulama Kanunu bir sınırlama. 
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koymuştur. Şimdi sınırlama koymak bir ispat 
külfeti meselesidir ve bu bakımdan böyle bir sı
nırlamanın konması yerinde olmuştur. Yani ben
deniz prensibinde birtakım ilim adamlariyle be
raber olarak böyle bir ispat sınırlamasının kon
masının doğru olduğu kanaatini taşıyorum. Çün
kü, benim memleketimizin realitelerine, gerçekle
rine uyan bir şey. Asıl münakaşa edilen husus 
burada, bu sınırlamanın hudududur, konulan sı
nırlamanın hudududur. Bu sınırlamayı kaç dö
nüm. için kabul edeceğiz? Kaç dönümden sonrası
nı serbest bırakacağız? Zaten sınırlama konduğu 
halde de namütenahi araziyi tescil etmek müm
kün. O zaman, 20 dönüm kabul edilmiş. 20 dö
nüme kadar olan arazilerde şahitle ispat kabul 
edilmiş. Onu aşan arazilerde vergi kayıtlarının 
da getirilmesi şart koşulmuş. Şimdi burada bi
zim halletmek mecburiyetinde kaldığımız nokta 
bu. Bu esas da aykırılık taşımıyan, Türkiye'nin 
millî gerçeklerine uygun o zamanki getirilen ka
nunu da tasvibediyorum. Acaba bu miktarı na
sıl bir üçlüde tutmalı ki, vatandaş da zarar gör
mesin? Öbür taraftan, Hazine de zarar görmesin? 
Bütün müzakerelerin cereyan edeceği en mühim 
madde, esas budur. Geçici 3 ncü madde, 97 nci 
madde, 42 nci madde vesaire hep burada vereceği
miz karara bağlıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunun için 
benim aklıma o zaman öyle gelmiş ve ifade et
miştim; Türkiye'de bizi bir fikir birliğine ge-
tirmiyen nokta şudur : 20 dönüm arazi dediği
miz zaman veya 100 dönüm arazi dediğimiz za
man, Türkiye büyük bir ülkedir. Bu ülkenin 
arazisinin vasıfları da ayrıdır, istanbul'daki 20 
dönüm insanı Karun eder, ama Konya'daki 20 
dönüm veya başka bir ilimizdeki, kurak bir ili
mizdeki 20 dönüm hiçbir şey ifade etmez. Mesele 
tek bir ölçü bulmak zorunluğundan çıkıyor. 
Yoksa Meclis bunda da birleşmek imkânına sa
hip. Birleşemiyor; çünkü 20 dünüm dendiği 
zaman İstanbullu belki memnun oluyor, ya
hut da İzmirli memnun oluyor. (A. P. sıraların
dan «olmaz» sesi) Meselâ, biz İzmirlilerin tümü
nü demiyoruz, fakat Konyalı memnun olmuyor. 
Çünkü, hakikaten toprak reformu yaparken bir
takım ölçüler getirmişiz. Meselâ; kurak arazide 
çiftçiye aile işletmesi için verilecek esas 4 ncü 
sınıfında suluda 55 dünüm, kurak arazide kı
raçta 400 dünüm esası kabul edilmiş. Yani bir 
ailenin geçinebileceği ölçü* sulu olursa birinci 

sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sı
nıf, 55 dönüm, kıraçta 400 dönüm esasını ka
bul etmişiz. Birinci sınıf olduğu takdirde, ku
rak arazide kıraç olursa, kurak yerde kıraç 
200 dünüm, sulu 50 dönüm esasını almışız. 
Nemli olursa 20 dünüm, en iyi arazi oluyor. 
Birinci sınıfta 20 dünüm, sulu nemli, sulu 20 
dünüm, nemli kıraç olursa 40 dünüm. Aynısı 
4 ncü sınıf olursa nemlinin 4 ncü sınıfında 22 
dünüm, sulu olursa arazi 22 dünüm, kıraç 
olursa 80 dünüm. Toprak reformu tasarısı ha
zırlanırken tabiî bunun münakaşası olacaktır. 
Aşağı - yukarı birtakım araştırmalara daya
nan bir husustur. Bu derece değişiyor. İşte bu 
değişiklikten dolayıdır ki, burada getirilen ra
kam hiç kimseyi memnun edemiyor. Herkes bir 
!bülgenin milletvekilidir, 'herkes haklı olarak 
kendi bülgesine zarar verip vermiyeceğini dü
şünür; gayet yerinde ve haklı olarak. Bundan 
dolayı aşağı tuttuğu takdirde, umumda genel 
bir memnuniyetsizlik yaratıyor. Ama buna mu
kabil arkadaşlar, başka bir gerçek daha var. 
O gerçek de 1952 yılında yapılan zirai ankete 
güre, işletme büyüklüğü 11 dünüm ile 20 dü
nüm arasındaki işletmeler, işletmelerin bütü
nünün içinde yüzde 15,1 teşkil ediyor ki, en 
yüksek rakam. Demekki Türkiye'de işletme 
'büyüklüğünün normal ve en geniş modeli 11 
ilâ 20 dünüm arası oluyor. Bunda 382 000 aile 
var. 15,1 ini teşkil ediyor. 1 - 10 dünüm bü
yüklüğündeki işletmelerde 15,4 oluyor. 390 000 
aile var. Demekki, burada bize bir ülçü çıkı
yor. Yani Türkiyede genel olarak çiftçi aile
lerinin büyük çoğunluğu 20 dünüm; 1 ilâ 10 
dünüm var, ama ondan biraz aşağı, yani birisi 
15,4, birisi 15,1. 11 ilâ 20 dünüm. Öyle ise 
20 dünüm esası, Türkiye'de yaşıyan ekseriyeti 
teşkil eden çiftçi ailelerinin normal büyüklüğü
nü teşkil ediyor. Şimdi bunun yanında umumi 
kanaat teknik bir kanun, taibiî her arkadaşın 
bu kanunu okumasına lüzum yok. Meclis ça
lışması böyle, herkes ihtisasına göre bir hiz
met yapıyor. İmar işlerinden anlıyanlar orada 
çalışıyor, tıptan anlıyanlar tıp meseleleri gel
diği zaman daha ehliyetli konuşuyorlar; malî 
işler de üyle. Şimdi umumiyetle bu 20 dönüm 
sözü söylendiği zaman herkes telâşa düşüyor. 
Acaba, 20 dünüm süzü söylendiği zaman, her 
şey.bitiyor mu? Hayır 20 dönüm şahitle ispat 
edilecek kısmıdır. Ondan sonraki kısımlar di-
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ğer bâzı deliller gösterildiği takdirde namüte
nahi tescil edilme imkânları vardır. Meselâ 
15 yıl ve daha önceki vergi kaydı; zilyed le
hine katiyet kesbetmiş zilyedlikle ilgili ilâm
lar; tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temes-
sük veya senedi; kayıtları bulunmıyan tapu 
ve mülga Hazinei Hassa senedi veya muvak
kat tasarruf ilmühaberi; gayrimusaddak tapu 
yoklama kayıtları; mülkhane, muhasebatı ati-
ka kalemi kayıtları; mubayaa, istihkâm ve ih
bar ücretleri; Evkaf idarelerinden tapuya dev
redilmemiş tasarruf kayıtları gibi vesikalar 
vasıfları gösterilmek şartiyle çok daha büyük 
arazilerin tescili mümkündür. Yani ispat ka
yıtlamaları içinde diğerlerinin de tescili müm
kün. 20 dönüm için bu, üst tarafı için ispat şart
ları biraz daha ağırlaştırılmakta. Ama hak
lıdır, bu şekle getirilmesi haklıdır. Meselâ; 
mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya se
nedi... Bunlar tımar, zehamet, has sistemin
den vatandaşa geçmeyi vatandaşa intikali gös-. 
terebilecek belgelerdir. Bu belgeler olduğu za
man, muazzam bir araziyi - bunlar kıymetli 
vesikalardır - tescil etme imkânları mecvudol-
maktadır. 

Şimdi, bu şartlar altında, ilim adamlarının, 
da katıldığı gerekçesi ile gösterifebilecek bir 
esas, evvelâ tapuda kayıtlı olmıyan ve beher 
parçasının yüz ölçümü 20 dönüme kadar olan, 
20 dönüm dâhil gayrimenkul, çekişmesiz ve 
aralıksız en az 20 seneden beri malik sıfatı ile 
zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şa
hit beyanları ile tevsik edilen zilyedi adma 
kaydedilen 1 nci kısım bu. Yani aynı . şahsın 
20 dönüm kadar olanları rahatlıkla tescili im
kânı oluyor, bilirkişi veya şahıs beyanları ile. 

_Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüz
ölçümü toplamı 20 dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı 
ayrı sebeplere dayandığı takdirde, beher par
çasının yüzölçümü 20 dönümü geçmemek; yani 
ayrı ayrı oldukları takdirde birkaç tane ve 
zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şar-
tiyle bu parçalar zilyed adına, namına kayde
dilir. Demekki, onlar da eğer yekdiğerine bi
tişik de zilyedlik sebepleri ayrı, parçaları ayrı 
ise birkaç tanesini, yani 20 dönümden fazla
sını kayıt yapmak mümkün oluyor. 

Tapulama birliği 3 neü maddede de zikre
dilmiş, yani en küçük parçası oluyor. Tapu
lama bölge ve birlikleri; tapulama işleri için 
her ilin merkez ilçeleri ve diğer ilçeleri birer 
bölge, her bucak merkezi ile, her köy birer 
birlik sayılır. Bucak merkeziyle köy birlik sa
yılır. Bucak merkeziyle köy birlik sayılıyor. 
Bir tapulama birliğinde, yani bucak ve köyde, 
aynı şahıs adına yukardaki fıkralar gereğince 
ayrı ayrı yerde, * ayrı ayrı yapılabilir. Köy veya 
bucakta, aynı bucağın içinde olursa zilyedli
ğin bilirkişi veya şahit beyanları ile tevsikine 
dayanılarak kaydedilecek tapusuz gayrimen-
kullerin yüzölçümü toplamı 75 dönümü geçe
mez. Yani, aynı yerde 75 dönüm. Şimdi bun
lar toptan konuşulduğu zaman, yirmi dönüm 
gibi gözüküyor. Halbuki 75 dönüm oluyor. 
Türkiye'de araziler dağınıktır, muazzam dağı
nık. 75 dönüm oluyor yüzölçümü, bu da bir 
esas oluyor. Yüzölçümü yirmi dönümü geçen 
müstakil parçalar, yani yanyana olmıyan par
çalar, öbürkü yanyanaydı veya aynı şahsın 
ayrı ayrı sebeplere dayanarak zilyed bulundu
ğu, yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri 20 dö
nümü aşan, binden fazla parçaların herbirinin 
yirmi dönümlük kısmı zilyedliğe ait birinci fık
radaki unsurların mevcudiyeti halinde zilyed 
adına kaydedilir. Daha çok oluyor. Yani par
ça parça, ayrı ayrı herbirisini kaydetmek müm
kün olduğuna göre, yine toplam miktar çok 
oluyor. Bunların yirmi dönümü geçen ve 75 
dönüme kadar olan kısımlarının zilyedi adına 
kaydedilebilmesi için zilyedliğin ayrıca aşağı
da yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tevsiki 
lâzımdır. İşte o demin okuduğumuz yani, bun
ların yirmi dönümü aşıp 75 dönüme kadar olan 
herbirinin tescili için demin okuduğum temeıs-
sük senedi, vakıfname vesaire. 

Ayrı bir fasıl; 75 dönümü aşan kısmın zil
yed adına kaydedilebilmesi için birinci fıkra 
gereğince delillendirilen zilyedliğin, ayrıca 
1944 yılma veya daha önceki yıllara ait ver
gi kayıtları ve usulüne göre muntazaman öden
miş son on yıllık vergilerin tesıbiti gerekir. 
Demekki, 75 dönümü aşan kısmın da tescili 
mümkün; fakat onda daha ağır kayıtlar ara
nıyor. 

Şimdi, bunu bu kadar bölümlere bölmüş. 
Aslında vatandaşın namütenahi tescil hakkını 



M. Meclisi B : 90 3 . 5 . 1966 O : 2 

ihtiva eden, fakat bu 75 dönümü aşan kısmı 
için daha ağır şartlar aranması karşısında; 
efendim, 20 dönümün tescili yapılıyor iddiası 
bendenize e kabili telif görülmez. Burada 20 dö
nüm diye kabul etmiyoruz biz. Eğer kabul 
ediliyorsa esas 75 dönüm oluyor. 75 dönümden 
ötesi de bu kanunda gösterilen ölçüler getiril
diği takdirde tescili mümkün oluyor. Şimdi 
burada yalnız son 10 yıllık değil, 1944 yılını 
demenin sebebi şu : Bu kantin 1954 te çıktı. 
O zamandan beri vergi kayıtlarının bir mâna 
ifade edeceğini düşünen vatandaşlar, yani tes
cil yaptırmak istiyen ^vatandaşlar bunların ver
gi kayıtlarını, vergilerini vermekte ve kaydet
tirmektedirler. Binaenaleyh, biz son 10 yıllık 
dersek 1954 ten 1964 e kadar, zaten bu şart 
şey olmuştur. Gayet kolaylıkla en büyük ara-

v zilerin de vergi kaydının getirilmesi mümkün
dür. 1944 yılına kadar veya daha önceki yıl
lar dendiği takdirde, bu 75 dönümden büyük 
olan arazilerde bir ölçünün içine girmiş oluyor. 
Binaenaleyh, şunu söylemek, hulâsa etmek 
mümkün olursa şöyle denilebilir. Esas 75 dö
nüm oluyor yine burada. Ayrı ayrı parçalar ki, 
tatbikatı çok olan bir şekildir. Ayrı ayrı par
çalar köylerimizde tatbikatı çok olan bir şey
dir. Ayrı ayrı parçalar kabul edildiği takdirde, 
yine 75 dönümü tutmaktadır. Burada esas 75 
dönüm oluyor. Üsttarafı da 75 dönümü aşan 
büyük araziler de, buradaki, kanundaki şart
lar yerine getirildiği takdirde tescili mümkün
dür. Şimdi bendenizin kanaatine göre, bu şe
kilde bir kabul şekli herkesi memnun edecek
tir. Düşününüz 1954 te işbaşında bulunan Hü
kümet liberalizm diyordu; liberalistiz, diyordu. 
1950 seçiminde söylenilen söz liberalizm idi, biz 
«liberalistiz» deniyordu. Bunlar bilinen gerçek
lerdir. Liberal olan bir iktidar dahi, böyle bir 
kaydın ilk adımını atmıştır. 6333 ve 6335 sa
yılı kanunları getirmiştir ve doğru düşünmüş
tür, doğru yapmıştır. 

Şimdi, «liberalim» diyen ve buna rağmen, 
yarın topraksız çiftçiye verilebilecek toprakla
rı, biz yüz dönüm esasını kabul ederek ve 
bu âmir maddenin çeşitli bölümlerini birbirin
den fark etmeksizin, «Efendim, yüz dönüm, yir
mi dönüm nedir? Kimseye bir şey olmaz.» şek
linde düşünür de global hareket edersek zan
nediyorum ki, memleket realitelerine uygun 

hareket etmiş olmayız. Bendeniz bu sebeple bir 
takrir sunuyorum. Zannediyorum ki, komisyon 
da bu söylediğimiz noktalara her halde cevap
lar verecektir, yani ölçüler, Türkiye'deki ara
zi bölümlerinde 11 ilâ 20 dönümlük arazi par
çalarının, aile büyüklüğünün yüzde 15 raka
mında olduğu, bütün bunları bir araya getir
diğimiz zaman bir orta yol bulunmuş oluyor. 
Ve 75 dönüm esası kabul edilmiş oluyor. 20 
dönüm esası değil, 75 dönüm esasıdır. Bu mad
dedeki teferruatlı şekle göre, 75 dönüm veya 
fazlasıdır. 20 dönüm bir istisna teşkil etmekte
dir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma 
Sayın Abbas Çetin, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
(Kars) — Muhterem Başkan, sevgili arkadaş
larım; Tapulama Kanununun bu kere huzuru
nuza gelmesine kadar yaptığı seyahatte şans
sız olduğu anlaşılıyor. Fakat bu kere bir şanslı 
tarafı vardır. Kimse aleyhinde değil. Herkes 

-ittifakla, bu kanunun lehindedir. Biz de lehin-
deyiz, grup olarak ve C. H. P. Grupu adma ko
nuşan Seçkin arkadaşımın fikirleri hemen he
men bizim grupun da fikirleridir. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de mevcut kül
tür arazisinin yüzde 50 sinin üstünde ve yüzde 
70 ine yakın bir kısmının tapusuz olduğu ve 
tapulu olanların da 1 200 lerde arazi kanunla
rının hükümlerine göre tescil edilmiş olması 
sebebiyle ihtilaflı bulunduğu bu işlerle meşgul 
olan herkesin malûmudur. Gidersiniz tapusu 
vardır, hududu kaba çamdır. Ne zamanın ka
ba çamıdır? Binikiyüzlerin kabaçamıdır. ihti
lâf ne zamanındır 1950 - 1960 dadır. Ne kaba-
çam vardır, ne yeri vardır. Yani ozamandan 
intikal eden tapuların, tapulu arazilerin de 
böyle bir bahtsız tarafı vardır, böyle bir gay-
rimuayyen tarafı vardır. Bu kanun, araziyi 
muayyen hale, sahibini de muayyen hale getir
mek hedefini, gayesini tahakkuk ettirmek için 
gelmiş bir kanundur. Ve buna lüzum vardır, 
çok lüzum vardır. Evvelâ bir kimse içine alın-
terini akıttığı tarlanın üzerine emniyetle, sa
hip sıfatiyle basmaz ise, o araziyi ıslah edemez, 
o arazi üzerine bağ, bahçe yapamaz, yarın baş
ka birisi çıkıp elinden alırsa, yarın Hazine sa
hip çıkarsa emeği nereye gidecektir? Her şey
den evvel arazi işleyenin, işlediği arazi üzerin
de emniyetle çalışması ve toprağı tam mânasiy-. 
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le istismar edebilmesini mümkün kılan bir ka
nundur. Bununla da kalmıyor. Mahkemeleri 
dolduran ihtilâflar hep arazi ihtilâflarıdır. Ni
çin, tapu yok, mevcut tapular yok, elinde. Ceza 
mahkemelerini dolduran suç hâdiselerinin yüzde 
doksanı arazi ihtilâfları üzerinde çıkmıştır. Bi
naenaleyh, bu kanun gayesini tahakkuk et
tirdiği zaman, yani gaye tahakkuk edeceği za
man zarfında hukuk ihtilâflarını ve araziden 
çıkan, arazi yüzünden çıkan ceza ihtilâflarını 
büyük ölçüde bertaraf edecek olduktan başka 
toprağın tam mânasiyle istismarına da imkân 
ve emniyet sağlamış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bize göre toprak 
reformundan bahsedilir. Toprak reformunun ba
sit ifadesi toprağı olmıyan ve toprağı yetersiz 
bulunan çiftçiye toprak verilmesidir. Bunun 
yanında zirai reformdan bahsedilir. Bundan da 
maksat toprağı mümkün olduğu kadar, âzami 
derecede istismar etmek, istismar etmek için 
gübre, alet, sulama... Yani toprağı âzami dere
cede istismar etmek... Bu toprak muayyen de
ğil. Toprağın sahibi emniyetle toprağına bas
mıyor, nasıl istismar edecektir? Toprak muay
yen değil neyi dağıtacağız? Toprak muayyen 
hale gelecektir ki, yamayı bir tarafa, yırtığı 
bir tarafa bırakıp şu yama ile hangi yırtığı 
kapatacağımızı inceden inceye hesabedelim. Bu, 
muayyen yapılmadıkça toprak reformundan 
bahsetmek, hattâ zirai reformdan bahsetmek 
çok gerçeği ifade etmek olmaz. Bu kanunun 
daha saymakla tükenmiyecek derecede faydası 
vardır. Sosyal faydası vardır, hukukî faydası 
vardır, iktisadi faydası vardır. İşte çok ciddî 
bir kanun telâkki etmekteyiz. Bu bakımdan 
süratle çıkması lâzım. . Ayrıca arkadaşlarım 
ifade ettiler, bu ayın 12 sinde meriyetten düşe
cektir. O zamana kadar çıkmazsa Anayasa Mah
kemesi kararı gereğince meriyetten düşecektir. 
Bu kurulmuş teşkilât maaş alamaz hale gele
cektir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çalı
şamaz hale gelecektir. Bu hale düşmemesi için 
bu kanunun yine çıkması lâzımdır. 

Ülker arkadaşım diyorlar ki, Anayasa Mah
kemesi bu kanunu usul bakımından iptal et
miştir. Ama itiraz hem usul bakımından, hem 
de esas bakımındandır. Bu itibarla işin esasını 
da elemek lâzım. Şimdi, usul bakımından ip
tal edilmiştir. Bu berrak. Kâfi ekseriyet olma
dan çıkmıştır. Bunun için iptal edilmiştir. Bu 

defa kâfi ekseriyetle çıkması zururi, fakat esas 
bakımından da itiraz edilmiş; ama Anayasa 
Mahkemesi görüşünü ifade etmemiştir. İtiraz 
veya itirazdaki görüş, itirazı yapanların görü
şüdür, Anayasa Mahkemesinin görüşü değildir. 
Şimdi itiraz esasa da taallûk ediyor diye, haydi 
kanunun esasını da inceliydim, dersek hangi 
esasa göre, hangi kıstasa göre inceliyeceğiz? 
İtiraz edenlerin görüşü öyle. Ama vaktiyle bu 
kanuna rey vermiş olanların görüşü de bunun 
tersine, rey verenler ekseriyette. Şu halde ni
çin esasını inceliyeceğiz? Esasını incelemeye 
işaret eden ne vardır? Efendim Anayasa Mah
kemesi bunun esasını bozacak mıydı, tasdik mi 
edecekti; burası belli değildir, burası hakika
ten belli değildir. Çünkü bu bir hukuki kaide
dir. Usulde eksiklik olursa esasa geçilmez. Ge
çilmez ama esasın ne olduğu da meçhul kalır. 
Esas hakkında teknik merciin görüşü meçhul 
kalır. Şimdi usulden bozuldu diye, itiraz esa
sına da yapılmıştır. Bunun esasa girelim fa
lan... Böyle bir kaide yoktur. Ama itiraz dola-
yısiyle, itirazda ileri sürülmüş sebepler dola-
yısiyle hakikaten bir bozukluk müşahade edi
yorsak, o zaman elbette ki, onu bir ikaz saya
rak aklımıza gelmiş bir husus telâkki ederek 
esasına girebiliriz. Ama mücerret itiraz esasa 
da yapılmıştır diye, eğer o esasa yapılan itiraz
da kendi ölçülerimize göre bir haklı taraf bul
muyorsak, mutlaka tashihi gereken bir taraf 
bulmuyorsak, esasa itiraz olmuştur diye bunun 
esasına girmeye sebep görmedik. 

Sevgili arkadaşlarım, bizde Aaraızi Kanunu 
meriyette iken Medeni Kanun kabul edildi. Mede
ni Kanuna göre kültür arazisinden, ekilir ara
ziden bahsedilmek için tapudan bahsetmek lâzım
dır. Tapuya tescilden bahsetmek lâzımdır. Bunun 
dışında arazi tanınmıyor. Bunun dışında ih
ya işgal sebebiyle tescil, 639 ncu madde ile tes
cil haikkı veren hadiseler tanıyoruz. Amma gay-
ri'mıenkul mülkiyeti tapuya tescil ile tekevvün1 

eder. Medeni Kanunun prensibi bu. Niçin tapu
ya tescil ile oluyor? Çünkü İsviçre'de böyle. Bi-
zede Medeni Kanun gelmiştir, laıraıziyi, bu kültür 
arazisini tapuya tescil ile var kabul ediyor, gay
rimenkul mülkiyetini tapuya tescil ile var ka
bul ediyor. Fakat bizdeki arazinin1 yüzde 70 i mü
seccel değil. Müseccel olanlar da Arazi Kanununa) 
göre Ka'baçam hudududur, dere hudududur, ce-
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*bel hudududur, ölçüsü muayyen değil, hududu 
muayyen değildir. Şimdi Medeni 'Kanun ile bu 
araziyi ve arazi ihtilâflarını, Medeni Kanunu 
aldığımız günden bu yama yürütmek kabil ol
muştur. Tıpkı zaman zaman nesebi gayrisahih 
çocukların teselli i'çin kanun çıkardığımız gibi, 
bu arazi ihtilâflarım da şu yolda bu yolda hal
letmek: için kanunlar çikartmışızdır. Arka
daşlarım bu 'kanunları zikrettiler, vaktinizi is
raf etmemek için ben bunları zikretmiyeeeğhn. 
'Başında arz ettiğim 'gibi 'bütün 'bu 'kanunları bir 
tarafa atarak Türkiye'de araıziyi İsviçre'den al
dığımız Medeni Kanunun tasavvur ettiği, tesbit 
ettiği, hüviyete sokmak, 'ihtilâfları bertaraf et
mek için bu 'kanunun 'biran evvel yürümesi ve 
gayesini istihsal etmiş olması lâzımdır. Bunun 
lüzumuna inanılmaktayız. Bütün gruplar 'kanunun 
esasında müttefik ve lehte bulundular; bâzı 
•arkadaşlarımın tapusuz arazinin tescil edilmesi 
icabeden miktar üzerindeki teknik ve 'hukukî 
görüşlerine girmiyeceğim. Komisyon ve Hükümet 
bu noktayı elbette ki cevaplandıracaktır. Bunu 
teferruattan saymaktayız, esasında müttefik ol
duğumuz için bu teferruatın da suhuletle hal
ledileceğine ve burda da bir ittifaka varacağımı-
•za inanıyorum. Grupumuz 'kanunun lelhindedir ve 
biran evvel çıkmasını arzu etmektedir. Grupum 
adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN —Sayın Hayrettin Unsal... Yok. 
Sayın Ali Cüceoğlu... Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner, buyurunuz efen

dim. 
ALÎ EIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, 'muhterem arkadaşlarım; Kanunun 
Mecliste ilk müzakeresinde geçen dönem bâzı 
arkadaşlarımla birlikte bendeniz de tasarımın 
aleyhinde konuşmuş ve oyumu da bu şekilde 
(kullanımıştum. Geçici Komisyona Anayasa Mah
kemesinden iptal edilmek 'suretiyle gelen ve 
tekrar tetkik ettiğimiz kanun hemen hemen 
aynen bonimsenımiştir. Zannediyorum İd, 29, 
70, 75 nci maddelerinde değişiklik, bir de geçici 
madde ilâvesi isuretiyle Yüksek Huzurlarınıza 
gelen kanunun yine karşısında olacağım, pek-
çoik grupların lehinde söz etmesine rağmen. 
Değerli arkadaşlarım, elbette 'ki, Kadastro 
plânları, tapu tescilleri, bunların sıhhati, sü
ratle yapılması ıhepimizin arzuladığı bir keyfi
yettir. Daha önce çıkan kanunlarda da bu işin. 
(süratle yapulmaısı gerekçelerde ımevcnt. Kısa 

zamanda bit'irilsin, yapılsın.. Bir benzetiş ya
pacağım, özür dilerim, bu ıgüzel bir vitamin 
kapsülüme, hapına sıkıştırılmış, içinde zararlı 
maddeler bulunan ki, neden dolayı mahzurlu
dur, onuda 'kısaca arz edeceğim - kanun ıma-
hiyetini taşımaktadır. Tümünün karşısında va
ziyet almamız elbette mümkün değildir. Çünkü 
LTcrekçesinde, daha evvelki müzakerelerde 
konuşmalarımızda kanunun tümünün karşısın
da olmadığımı söyledim; ancak içkide asıl 
önemli elan ve kamu oyuntu işgal eden, Türk 
köylüsünü ve çiftçisini yâkinen ilgilendiren bir 
kaç maddesi var ki, (bunların tamamen karşı
sındayım. Ben yalnız karşısında değilim. Be
nim şahsan Anayasadan anladığım ve yurdu 
az çok 'dolaşmış, gezmiş bir arkadaşınız olarak 
az sıonra arız edeceğiim ve misallerle belirteceğim 
'•ealiteler 'muvacehesinde bu maddelerin yanın
da olmaımın imkânı yoktur ve bu maddeler öz 
maddelerdir arkadaşlarım. 

Şimdi bu kanun çıktığı takdirde esasen Tür-
kiyemizde mevcuıt toprak muvazenesizliği, den
gesizliği daha çok bozulacak, çiftçiyi toprak
landırma Kanunu diye halen yürürlükte bulu
nan kanun tamamen işlemez hale gclce^k^ir. 
-Arkadaşlar, bunu müsaade buyurursanız halen 
•ıktüel olan bir misalle arz edeyim. Karade
niz sahilinden- ıtoprak'l andırılmak üzere Gü
neyde iskân edilen 408 Karadenizli ailenin ha
len karşı karşıya bulunduğu dunum, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren Hazine
ye ait toprakların nasıl yağma edildiğinin tipik 
bir misalidir. 

Arkadaşlar, İmar ve İskân Bakanlığı zama
nında tedbirler almış, Sayın eski İmar ve İskân 
Bakanımız da bu işle ilgilenmişlerdi. Oraya gi
deceklere aileye yetecek kadar, toprak normu 
olarak tesbit edilen 35 dönüm, ber aileye 35 dö
nüm zait 408 miktarındaki sahayı tamamen 
tesbit etmiş durumda idiler. Bu yıl aileler ora
ya intikal etti. Değerli arkadaşlarım, her aile
ye yirmi dönüm arazi bulamadık. Tamamen ci
vardaki toprak sahipleri 'tarafından hazineye 
aidolan kısım işgal edildi. Müdahaleleri de red
dedil emedi ve bu müdahaleler önlenemedi. Bu 
dar bir bölgede, Kırıkhan ilçesindeki tipik bir 
misâldir. Elbette yurt sathında buna benzer 
ve bu kanunun asıl maksadından uzak tatbikat 
olmuştur. Bunu ıhangi ima dd el er sağlamıştır ve-
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ya bu. tecavüzü teşvik eden maddeler hangile
ri 'olmuştur? Değerli (arkadaşlarım benden ev
vel buna işaret ettiler; 32 ve 33 ncü maddeler. 
O balkımdan asıl Ibenim bu kanun da öz ola
rak gördüğüm maddeler, «bilhassa 33 ncü ve 
ona müteradif diğer maddelerin karşısında 
olduğumu peşinen söylemek isterim. 

Değerli arkadaş'ları<m, burada 6333 sayılı 
Kanunun 20 dönüm sahaya da cevaz verdiği ve 
bunun da tescil ledilelbild'iğıi işaret 'edildi. Fakat 
neden bu 20 dönüm esaıs alındı? Bu sağda sol
da unutulur, tescil yapılırken hatıra gelmez, 
adam bunu bildirmez, küçük parçalardır, va
tandaş ilâhinde Ibir tolerans tanınmak -suretiyle 
kanuna konulmuş bir miktardır. Sonra sanki 
'bu miktar yüzde yüz bakmış gilbi bu 20 dönüm 
daha çok artırılıyor, 50 dönüme. Bayağı bir 
artırma konusu olmak suretiyle 75 - 100 dönü
me kadar çıkıyor. Değerli arkadaşlarım, şunu 
ifade etmek isterim ki, o zaman da bu konu 
üzerinde durmuştum, geçen dönem. Yüz dönüm
lük bir arazi Güneyde halen oraya iskân edilen 
beş aileye verilen arazidir ki, bunlar tamamen 
topraksız vatandaş muamelesi görmektedirler, 
çünkü sel felâketine mâruz kalmışlardır, Âfet
ler Kanununa göre ve esasen Çiftçiyi toprak
landırma Kanununun hükümlerine göre orada
ki arazilerini Hazineye terk ediyorlar, bir baş
ka yeri iskân ediyorlar. Bunun gibi birçok is
kân hazırlıkları vardır. Bunları yapmak müm
kün olmıyacak'tır. Neden yüz dönüm deniyor 
değerli arkadaşlarım? Türkiye'de yüz dönümü 
küçük bir çiftçi kolay kolay işleyemez. Yüz 
dönümü güçlü çiftçi işleyebilir. Topraksız veya 
toprağı az olan vatandaş, daha doğrusu esasen 
yüz dönümü olmıyan vatandaştır. Bir çift ve
ya en az iki çift öküzü olmadan bunu bu şe
kilde ifade edeyim, yüz dönümlük araziyi işle
yemez. Demek ki zilyedlîkle, vermek istediği
miz zilyedinde bulunan 33 ncü maddeye göre 
yüz dönüme çıkarmak istiyoruz bunu, saha 
esasen güçlü çiftçinin elindedir. Aynı köyde 
hiç toprağı olmıyan vatandaşa nereden toprak 
(bulup da vereceğiz? Sayın komisyonun ve Sa
yın Balkanın bu hususu bilhassa aydınlatması
nı istirham ediyorum ve bu kanun muvacehe
sinde her parti bunda müttefik oluyor; toprak 
reformunu tahakkuk ettireceğiz. Bu bir yana, 
gayet sarih 37 nci madde; «Topraksız olan ve
ya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 

sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri almak 
Devletin görevidir.» Türkiye'de topraksız olan 
veya yete"r toprağı olmıyan ne kadar çiftçi bu
lunduğu kesin olarak belli değil, ama yapılan-
envanter çalışmalariyle, geniş çalışmalarla az 
çak yuvarlak bir raıkam olarak ortadadır. Bu 
Anayasanın 87 nci maddesini nasıl yürüteceğiz? 
Bunun cevabını almadan değerli arkadaşları
mın, ceffel kalem konmuş bence yüz dönümlük 
bir teklifi veyahut tasarıda yer alan hususu 
tecviz etmesine imkân olmamak lâzımdır. 

Arkadaşlar, ben bunu teklif ederken bölge
lerde mevcut toprak normları esas alınsın ve 
bunları aşmıyalıım demiştim. Hattâ o- zaman 
önergelerim vardı. Maalesef bu önergelerimiz 
de reddedilmişti. Geçici Komisyonun bir müta
lâasına da katılmam katiyen mümkün olamı
yor. Geçici Komisyon sanki bu kanun çok ge
niş bir tatbikat görmüş ve neticede 32 ve 33 ncü 
maddeler bu kanunun hedef tuttuğu tapu tesci
linin, düzeninin kurulmasında memleket ger
çeklerine uygunluğuna işaret edilmiş. Arkadaş
lar, ne kadar miktar tapu yapılmıştır ki, bu ka
nun gereğince, tescil yapılmıştır yahut kadastro 
yapılmıştır ki, bunun Türkiye'nin gerçeklerine 
uyduğu iddia ediliyor. Bu objektif bir hüküm 
değildir. Tamamen sübjektif bir görüştür ve 
buna katılmak mümkün değildir. Diğer taraf
tan şayet bu kanun yüzde yüz realitelere uy
gun geliyorsa kısa bir tetkikle, hemen 29, 70 
ve 75 nci maddelerde değişiklik ve bir geçici 
madde ilâvesine Komisyon lüzum görmüştür. 
Demek ki, kanunun yine bâzı noksanlarını kı
sa bir zamanda yapılan tetkik neticesinde yük
sek komisyon tesibit edebilmiş ve arkadaşlar, 
bu tetkikat sırasında daha doğrusu ilk müza
keresinde de aynı seyri takilbetmıiştir. Mutlak 
surette bu tasarının görüşülmesinde sonradan 
Geçici Komisyon tarafından bu ke'z ele alınma
sında Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün 
temsilcisinin iştirak etmesi şart idi toplantıya. 
Acı bir gerçektir ki, Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğünün, öğrendiğime göre hiçbir tem
silcisi bu toplantıya çağırılmamış ve onların 
görüşü değerlendirilmemiştir. Esasen bu konu
yu geçen dönemde ileri sürmüştük; fakat Sa
yın Geçici Komisyon, zabıtları herhalde tetkik 
etmemiş olsalar gerek, böyle bir daveti yapmak 
lüzumunu hissetmemiş. Çünkü bu yalnız bir 
tescil işi değildir, yalnız bir kadastro işi de-
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ğildir, yalnız bir sicil işi değildir. Bunun ya
nında Hazineye ait toprakların sureti tevziini, 
dağıtımını da esas alan tapusuz gayrimenkulle-
rin de tescili ki, 33 ncü madde dolayıısiyle di
rekt olarak Çiftçiyi topraklandırma Kanununu 
ilgilendiren hükümler getirmektedir. Böyle bir 
tasarı elde mevcut iken, asıl bununla ilgili olan 
toprak komisyonlarının çalıştığı Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğünün, daıha doğrusu Köy 
İşleri Bakanlığının temsilcilisinin mutlak surette 
ıbu komisyonun çalışmaları esnasında hazır bu
lunmasında zaruret görmeikte idim. Arkadaşlar, 
tek taraflı bir görüşle hazırlanmış, memleıket 
realiteleri nazarı itibara alınmamış, daha ziyade 
hukukî hükümler arasında bir ahenk temin 
edilsin diye yurt gerçeklerini nazarı itibara al
madan bir kanun hazırlanmıış. 

'Sonra buradaki iddialara da tamamen1 

katılamadım. Geçen dönemde de aynı şeye temas 
etmiştim. Muhakkak bir sürat kazanacaktır tes
cil işi, topografya işi; fotogrametri, airofotogra-
metrik yani hava fotoğraflarından faydalanmak 
suretiyle daha süratli yapılacaktır. Ama hava fo
toğraflarından faydalanmak suretiyle bilhassa 
ağırlık ona veriliyor. E... bu işin süratle yapı
lacağına da inanmak mümkün değildir. Şahsan bu 
işleri az çok bilen bir arkadaşınız olarak, dış 
memleketlerde bunu tetkik etmiş, endirekt olarak 
tetkik etmiş bir arkadaşınız olarak, mülkiyet me
selesinde aerofotogrametrik haritalardan geniş öl
çüde faydalanmak mümkün değildir. Zaten eski 
kanularda da bu işin süratle bitmesi için hüküm
ler vardır. Elbette teknik gücümüz artmıştır, 
kadrolar artmıştır, daha çok eleman bulundura
cağız, daha çok para vereceğiz, elbette bu sürat
lendirilecektir. Yani bu kanun espri itibariyle 
süratle kadastrol faaliyetleri tamamlıyacak, tes
cil işlerini, sicil işlerini, nizama sokacaktır. Za
ten bu eski kanunla da yürütülebilecek olan bir 
husustur. Bunu önliyen bir hüküm yok. Bu ba
kımdan Sayın Bakan beni mazur görsünler, 32 
ve 33 ncü maddeler ve 97 nci ve bilhassa geçici 
3 ncü madde, ki bunun tamamiyle tasarıdan çı
karılmasını teklif etmiş bulunmaktayım. Çünkü 
bu kanun o madde ile makabline şümulü olan bir 
kanun gibi karşımıza çıkıyor. 

Arkadaşlar; 6333 sayılı Kanuna göre 20 dö
nüm tescil ediliyor, 22 dönüm tescil edilmiyor
du. Vatandaş müracaat etmiş, o zaman 22 dönüm 

yeri olan zilyedlikten tescil yapamıyordu. Redde
dilmiş bir durum var. Tekrar eskiye dönmek su
retiyle paradoksal bir durum hâsıl olacak, için
den çıkılmaz birçok vakalarla karşılaşılacağı aşi
kârdır. Bilhassa 5618 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun ek 2 nci maddesinin1 2 nci 
fıkrası, .1 nci bendi bu kanunla tamamen çelişme 
halindedir. Onun için bu çelişikliklere nihayet 
verecek görüşlerin tesbiti, diğer yönden kamu 
oyunu işgal etmiş ve bundan sonra da işgal ede
cek olan, şahsi grüşüme göre bir toprak yağma
sına kanun yolu ile - ki, misalini arz ettim, Kırık
han'dan misal verdim. - toprak yağmasına mün
cer olacak bu kıritik maddeleri, Cumhurbaşkanı
nın veto etmesine vesile olan maddeler bunlardır, 
düşünürlerin, yazarların dile getirdiği maddeler 
bunlar, tatbikatçıların şikâyet ettiği maddeler 
bunlar, Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünün, 
tatbikatçı olan Genel Müdürlüğün, toprak tevzi 
komisyonlarının faaliyetleri dolayısiyle karşıları
na çıkan güçlükler bunlar... E... bunlar hiç tet
kik edilmeden aynen benimsenerek yine demin 
arz ettiğim gibi bir vitamin kapsülü içerisinde 
konulmuş zararlı madde gibi bize yutturulmak 
isteniyor. 

Arkadaşlarım, ben bu'kanunun bu bakımdan 
lehinde olamıyacağım. Sonra toprak reformu ve 
hele az evvel okuduğum 37 nci madde ile bu ka
nun nasıl telif edilebiliyor? Arkadaşlar 33 ncü 
madde tamamen mülkiyetle ilgili, tescille ilgili, 
bu Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu yürüt-
miyen bir madde. Bütün gerçekleri burada enine, 
boyuna görüşelim ki, hakikati bulalım arkadaşlar. 
Önerge de vermişimdir. Muhakkak temayül odur-
ki, bu kanun benimsenecektir. Fakat 33 ncü mad
dede Sayın Ülker arkadaşımızın görüşüne uyarak, 
ki diğer arkadaşları takibedemedim; A. P. sözcü
sü arkadaşımızla llyas Seçkin arkadaşımızın gö
rüşüne katılmıştı. Bu 100 dönümü, lütfedin, 20 
dönüm olarak kabul edin. Esasen bu ihtilâfları 
da azaltacaktır. (Neden sesleri.) Niye diyen de
ğerli arkadaşım, ben kendilerine sorarsam neden 
100 dönüm, acaba bunun cevabını verebilirler mi? 
Esasen Hükümet başlangıçta bunu neden 50 dö
nüm olarak getirmiştir? Bunun da sualini bura
da sormuştum. Fakat maalesef bizi tatmin edi
ci bir cevap verilemedi. Hatırıma bir şey geliyor; 
özür dilerim, bunu burada ifade etmek biraz be
nim için güçtür. Ama, misal olarak... (A. P. sı-
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rai arından «İfade etine» sesleri.) Peki etmiyeyim, 
arkadaşımın ikazına uyarak. 

Arz ettiğim gibi, iki madde kasitlidir, bu ka
nunda yer almaması lâzımgclen ölçüler taşımak
tadır, mevcut kanunlarla çatışma halindedir. Bu 
bakımdan bunların tadili için verdiğimiz öner
gelerin benimsenmesi bizi memnun edecektir. Şa
yet benimsenmezse bu kanun üzerindeki tartışma
lar kamu oyunda olsun, ilim adamlarında olsun, 
vatandaşlar arasında olsun, devam edip gidecek
tir ve şuna eminim ki; bu kanunu tadil edecek bir 
kanun en kısa zamanda Yüksele Meclise gelecek
tir. Vaktinizi fazla aldım, teşekkür ederim, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım kanu
nun tümü üzerinde görüşmelerin yeterli oldu
ğuna dair bir önerge gelmiştir. Bu önergeyi 
muameleye koymadan evvel komisyon ve Hü
kümet söz isterse onlara söz vereceğim Daha 
sonra sırada son söz milletvekilinindir hük
müne göre sırada bulunan Sayın Arif Er-
tunga'ya söz vereceğim. Onu takiben yeterlik 
önergesini oyunuza sunacağım. 

Hükümet söz istiyor mu efendim ? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, cidden talihsiz bir seyir takıbetmiş 
bulunan 509 sayılı Tapulama Kanunu Ana
yasa Mahkemesince iptal edildikten sonra Yüce 
Meclise sevk edilmiş bulunan ve halen yüce 
tetkiklerinize iktiran etmiş olaın tasarının 
müzakeresi sırasında yüksek bir seviye için
de müzakereler cereyan etmiş bulnmaktadır. 
Ancak bâzı hususları Hükümet olarak vu
zuha, kavuşturmanın zaruretine inanmaktayız. 
O itibarla Sayın llyas Seçkin arkadaşımız 
beni mazur görsünler; kanun tasarısının Yüce 
Meclise şevki hakikmdaki mütalâalarına niçin 
iştirak edemediğimiz ve bunun bizim açımız

d a n vakıalara tam bir surettte tetabuk et
mediğini huzurunuzda ifade etmek mecburiye
tindeyim. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasa Mahkeme
since 509 sayılı Tapulama Kanunu 16 . 11 . 1965 
tarihinde iptal edilmiş ve kamunun iptal edil
miş olduğu Yüce Meclislere bir tezkere ile 

bildirilmiş bulunmaktadır. Bu tezkere de ka
nunun iptal edildiği ve İçtüzüğün ilgili mad
desine riayet edilmediği gerekçesi ile iptal 
edilmiş olduğu hususu mündemiç bulun
maktadır. Biz Hükümet olarak bu kanunun 
hangi gerekçeler ile iptal edildiğini, gerek
çesinin neşri ile öğrenmek zorunda bulunuyor 
idik. Çünkü yeniden bir kanun tasarısı mı 
sevk edeceğiz, yoksa Millet Meclisinden geç
miş, Cumhuriyet Senatosundaki bir oylama
dan dolayı iptal edilmiş bulunan bu kanunu 
Cumhuriyet Senatosuna mı sevk etmek lâzım-
gelir noktasında ciddî ve haklı bir tered
düt mevcut idi. Bu terreddüdün izalesi ve ka
nun tasarısının geçirdiği akıbeti nazarı dik
kate almak suretiyle bir kere daha bu kabil 
hataların meydana gelmemesini temin bakı
mından Anayasa Mahkemesinin gerekçeli ka
rarının neşrine intizar zaruretinde bulunuyor
duk. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını 12 
Ocak 1966 tarihinde Resmî Gazetede neşrettir
miş bulunmaktadır. 

Bu suretle aşağı - yukarı Anayasa Mahke
mesi iki aylık bir zaman sonra gerekçeli kara
rını ittihaz etmiş bulunmaktadır. Kararın neş
rimi takiben Devlet Bakanlığı tarafından 
15 . 1 . 1966 da Bakanlar Kuruluna sevk edil
miş ve 26 . 1 . 1966 tarihinde yani şevkinden 
11 gün sonra Meclise Balkanlar Kurulunca şev
kine karar verilmiş, 5 . 2 . 1966 tarihinde de 
Yüce Meclise filhal kanun tasarısı takdim edil
miş bulunmaktadır, insaf ile mülâhaza edilirse 
kanun tasarısının şevkinde bir gecikmenin ba
his konusu olmadığı, bilâkasi titMik ile ve 509 
sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin kararın
da muharrer bulunan yürürlük süresi de dikka
te alınmak suretiyle zamanında sevk edilmiş ol
duğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Geçici Ko
misyonun teşkili tarafımızdan talebedilımiş, hat
tâ Geçici Komisyon üyelerinin vazife taksimi 
işin müstaceliyeti dikkate alınmak suretiyle ge
ne Hükümet olarak tarafımızdan takibedilmiş 
ve bir günde Geçici Komisyonda kanun tasarısı 
müzakere edilerek Yüce Meclise sevk ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Seçkin arkadaşımız yine buyuruyorlar 
ki; Meclise kanun tasarısının şevkinden çok son
ra ve o tarihten 10 gün kadar evvel ivedilikle 
görüşülmesi hususu Hükümet ve Komisyonca 
derpiş edildi, bu da hatalıdır diyorlar. Ben sa-
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nıyorum ki, Sayın Seçkin arkadaşımız Geçici 
Komisyonun bu konudaki raporunu okumamış 
olacaklar. Müsaade ederseniz bu noksanı ben 
tamaımlıyayım. Geçici Komisyonun raporunun 
sonunda aynen şöyle bir ifade vardır: «Yukarda 
açıklandığı gibi 509 sayılı Tapulama Kanunu
nun tümü Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmiş ve mahkeme kamu düzeni bakımın
dan iptal edilen kanunun 12 Mayıs 1966 tarihi
ne kadar yürürlükte kalmasını karar altına al
mıştır. Bu itibarla tasarının süre ile ilgisi göz 
önünde tutularak, öncelik ve ivedilikle görüşül 
meşine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 
Komisyonca ivedilikle görüşülmesi bu suretle 
kararlaştırılmış ve Yüce Meclise sevk .edilmiş bu-
lunımalktadır. Tasarının Yüce Meclise şevkinden 
sonra Yüce Mecliste cereyan eden müzakerelerin, 
diğer teşrii müzakerelerin şu hava içinde tekra
rını münasip görmüyorum. Ancak, çeşitli kanun
lar ve siyasi partilerin çeşitli davranışları bu 
kanunun da 'görüşülmesine imkân verilmemiş bu
lunduğunu ortaya koyan bir vesiledir. Bu Par
lâmentoda ve Türk kamu oyunda cereyan etmiş 
bir muameledir. 

Sayın Seçkin arkadaşım yine ifadelerinde bu 
tasarının 2 nci İnönü hükümetleri zamanında 
sevk edilmiş olduğunu ifade buyurdular. Sanı
yorum ki, bir .zühule müstenittir. Bu tasarı Bi
rinci Koalisyon zamanında A. P. - C. H. P. Ko
alisyonu zamanında Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Sayın Seçkin'in kanunun şevki
ne mütedair beyanlarının dışarısında kanun ta
sarısının tümü 'hakkında serd ettiği görüşlerini 
büyük ölçüde Hükümet olarak paylaştığımızı ifa
de etmek isterim. Ancak Sayın Seçkin mütalâa
ları arasında bitişik arazilerdeki Tapulama Ka
nununun tatbikatını isabetli mütalâa etmediğini, 
33 ncü maddenin tahlil tarzı itibariyle, ifade bu
yurdular. Ancak unutulmamalıdır ki, 33 ncü 
madde bitişik arazilerdeki tescillerin iktisap se
beplerine bakmak zaruretini, bunların ayrı ayrı 
nazarı dikkate alınmasını nizamLamaktadır. 

20 dönüm, 50 dönüm, 75 dönüm, 100 dönüm 
meselesinin de hangi objektif kıstaslardan çıktı
ğını ve bunun Hükümet tarafından. açıklanması 
gerektiğini sordular. Arzı cevaıbedeyim. Neden 
19 dönüm değil de 20 dönüm, neden 100 dö
nüm de 150 dönüm değil? 

Bunlar izafi ölçülerdir. Şahısların takdiridir. 
Nitekim bu tasarı şevki sırasında 20 dönüm ola

rak sevk edilmiş, Uzuner arkadaşımızın dediği 
gibi 50 dönüm olarak değil, 20 dönüm olarak 
sevk edilmiş ama Yüce Mecliste tahasül eden ka
naat 100 dönüm olarak tebellür etmiştir. Bu iti
barla 20 dönümün veya 100 dönümün objektif 
bir kıstasını ortaya koymanın imkânı mevcut 
değildir. Kaldı ki; ilim otoritelerinin 20 dönüm 
tahdidi gerektiği hakkındaki Sayın îlyas Seç
kin'in fikrine de iştirak etmenin imkânı yoktur. 
İlim otoriteleri tahdidi kabul etmemektedirler. 
Şimdiye kadar ki, Hükümetlerden daha liberal 
ve tescil talebinde bulunan şahısların lehine bir 
düşünceye sahiptir, ilim adamları. 

Sayın Ülker arkadaşım mütalâaları sırasın
da 1944 senesinde mevcut vergi kayıtlarına in
tikal edebilmesi lâzımgeldiğini ifade etmekte
dir; eğer yanlış not etmedimse, vergi kayıtları 
bakımından yaptıkları tahlillerde... Biz Sayın 
Ülker'in bu görüşüne katılmıyoruz. Çünkü bu
gün 1966 senesinde tapusuz bir gayrimenkule zil-
yed bulunan bir şahsın diğer şartlar tahassül 
ettiği takdirde 1986 senesinde, ama bugünden 
itibaren vergisini vermek kaydı ile, tescili ta
lebe hakkı mevcuttur. O itibarla bunu daha ev
vel 1944 senesinden itibaren vergi kaydının 
varlığına bağlamak gerektiği hakkındaki mü
talâası bence muvafık değildir. 

Uzuner arkadaşımız bu kanunun karşısında. 
Gerçekten 509 sayılı Tapulama Kanunu bakı
mından kanunun çıkmasından itibaren birtakım 
dedikodular yaratılmış bulunmaktadır. Bu de
dikodular muhik dedikodular değildir. Hukukî 
ve ilmî sebeplere istinadetmemektedir. Ben 
Uzuner arkadaşımızın kanaati hilâfına bu ka
nun tasarısının vitamin kapsülüne sıkıştırılmış 
ve içinde zararlı maddeler bulunan bir kanun 
değil, bilâkis eğer bir vitamin kapsülü ile ifade 
etmek gerekirse içerisinde faydalı maddeler bu
lunan bir kanun olduğuna kaaniim. Hükümet de 
bu düşüncededir. Bunun sebeplerini ilmî ve tat
biki delillerini biraz sonra 25 senelik meslek ha
yatını bu uğurda çalışmakla geçiren Tapu Ka
dastro Genel Müdür Muavininin müsaadenizle 
size arz edeceği teknik izahattan ümidediyorum 
ki, sarahatle anlamak mümkün olacaktır. 

Uzuner arkadaşım toprak dengesizliğinin bu 
kanunun tatbikatı ile daha çok bozulacağını, 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun
dan misal vermek suretiyle ortaya koymak iste-
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diler ve Kırıkhan'da yerleştirilmek istenen 408 
ailenin durumunu da buna emsal göstermek is
tediler. Kırıkhan'da yapılan tatbikat 4753 sayılı 
Kanunun bir tatbikatıdır. Ama Kırıkhan'da 
509 sayılı Kanunun bir tatbik yeri olmamıştır, 
bugüne kadar. Eğer bir şikâyet bahis konusu 
olması icâbederse bu 4753 sayılı Kanunun kar
şısında olmak icabeder, 509 sayılı Kanunla bir 
ilgisi yoktur bu şikâyetin. Uzuncr arkadaşım 
Anayasanın 36 - 37 nci maddesiyle bu kanunun 
nasıl bağdaştırılacağını ve nasıl yürütüleceğini 
sordular. 

Gerçekten Anayasanın 36 - 37 nci maddesi 
ile bu kanunun bir tatbikat bakımından ilgisi 
yoktur. Bu bir toprak reformu kanunu değildir 
ki, 36 ve 37 nci maddelerle ilgili olsun. Bu, mün
hasıran amacı Medeni Kanunun tatbikatını sağ
lamak bakımından Türkiye'de bir tapu sicili 
düzenini kurmak hedefini güden bir kanundur. 
Bu hedefi sureti katiyede gözden ırak tutma
mak icabeder. 

Gene Uzuner arkadaşım, Hükümet neden 
50 dönümü getirmiştir? 100 dönümü, 20 dönüm 
olarak kabul ediniz diyorlar. Bu 100 dönümün 
20 dönüme ifrağına Hükümet olarak taraftar 
değiliz. Esbabını 509 sayılı Kanunun 1,5 sene
den beri tatbikatta verdiği neticelerden huzu
runuzda bâzı kısımlar okumak suretiyle ifade 
etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri 509 sayılı Kanu
nun uygulanmasından alman sonuç şöyledir : 
4 . 8 . 1964 tarihinden bu yana 509 sayılı Ka
nun 104 bölgede uygulanmıştır. Tapusuz olup 
da 509 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine göre, 
zilyedlik hükümleri uyarınca yapılan tesbitler 
hakkında bu bölgelerden alman kesin bilgiler 
şunlardır : 66 bölgede, yüzölçümü yüz dönümü 
geçen arazi tesbit edilmemiştir. Yani yapılan 
tescillerde yüz dönümü geçen arazi 66 bölgede 
mevcut değildir. 38 bölgede 100 dönümden faz
la 850 parsel tesbit edilmiştir. 850 parselin ta
mamı 326 288 dönümdür. Bu 326 288 dönümden 
182 388 dönümü Hazine adına, 35 parselden 
19 026 dönümü köy tüzel kişileri adına, 592 
parselden 124 875 dönümü ise şahıslar adına 
tescil edilmiş bulunmaktadır. Nispet edilecek 
olursa, Hazine ve köy hükmi şahısları, adına 
tesbit edilenlerin % 5 ve şahıs adına tesbit edi-
lenlerinse, % 3 oranında olduğu ve parsel nis-

beti olarak ifade edildiği takdirde binde iki 
olduğu görülmektedir. Tatbikat bu neticeyi ver
mesine rağmen bu kanunu bir yağma kanunu 
addetmek cidden haksız, cidden insafsız bir hü
kümdür. Buna katılmanın da imkânı yoktur. 

Sizi gecenin bu saatinde uzun izahla işgal 
etmiyeceğim. Bilhassa üzerinde, benim tâbirim
le, dedikodu mevzuu olan 32, 33, 97 ve geçici 
3 ncü maddeler bakımından teknik izahatı Ge
nel Müdür Muavini arkadaşım verecektir. An
cak çok kısa olarak 33 ve diğer maddeler hak
kında bilgi arz ederek huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

32 nci madde bilhassa (c) bendi ile bir iti
raza uğramaktadır. Buna göre tapuda kayıtlı 
olup da haricen yapılmış satışlara dayanan ve 
10 yıllık zilyedliğin her hangi 'bir belge veya 
bilirkişi veya şahit sözleri ile tevsik edildiği 
takdirde zilyedi adına yapılacak tesbit o bölge
ye mahsus ve münhasır bir uygulama şekli arz 
etmesi ve umumilik niteliği taşımaması sebe
bine dayanmaktadır. Oysa ki, tapulama teşki
lâtının faaliyette 'bulunduğu her bölgede bu 
hüküm uygulanmaktadır. Filhakika bu hüküm 
haricen alım satımlara dayanan 50 ilâ 60 sene
lik zilyedliklerin kazandırdığı hakları saklı 
tutmaya ve böylece devam eden fiilî durumu 
hukukî düzen içine almayı hedef tutan bir tas
fiye karakteri taşımaktadır ki, tapulamanın 
esas gayesi budur. Bu kükmü, tapulama bölge
leri dışına teşmil etmek, harici alım ve «atım
ları teşvik olur. Ayrıca devletin gelirlerini de 
azaltır. îşte bu sebepledir ki, geçen dönemde 
Erzurum Milletvekili Sayın Tahsin Telli'nin 
bu konudaki kanun teklifi de reddedilmiş bu
lunmakta idi. 

33 ncü maddeye gelince: Bu maddedeki yüz 
ölçümü miktarının ve zilyedliğe ilişkin belgele
rin Devlet arazisinin haksız olarak iktisabına im
kân vereceği ve böylece Anayasanın öngördüğü 
toprak reformunun yapılamıyacağı gerekçesi
ne dayanmaktadır. 

33 ncü maddenin yüz ölçümü ile ilgili mad
desinin Anayasa hükmü ile ilişiği yoktur. Çün
kü Arayasamız mülkiyet hakkını sınırlamamış 
bulunmaktadır. YKiz ölçümüne ilişkin hüküm
ler ispat küf 1 eti ve şekil yönünden bir usul 
hükmüdür. Bu maddedeki ispat belgeleri ise 
zamanında uygulanan mevzuatın ve onu uygu-
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lıyan mercilerin hükümlerine ve yetkilerine da
yanan belgedir, yeni bir ihdas değildir. Yürür
lükteki 1515 sayılı Kanunla 2613 sayılı Kanun
da da bu belgeler ispat vasıtası olarak aynen 
mevcuttur. 

92 nei maddeye ilişkin iddialar da 32 nci 
maddeye ilişkin iddiaların bir benzeridir. Bu iti
barla 509 sayılı Tapulama Kanununun çeşitli 
çevrelerce uğradığı tenkidlerin haksız bulun
duğu ve sevk edilen kanun tasarısının kabulü
nün gerçekten Tapu sicil düzenimize, Medeni 
Kanunun tatbikatına ve hepimizin arzu etti
ğimiz toprak reformunun sıhhatle yapılmasına 
mesnet teşkil edeceği kanısında bulunduğumuz 
cihetle kanun tasarısının kabulünü istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 
NAZMÎ ÖZO&UL (Edirne) — Suallerimiz 

olacaktı Sayın Başkan. 
NİHAT DlLER (Erzurum) — Bâzı sorular 

sormak istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan soru 

sorulacakmış. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Efendim, 509 

sayılı Kanun çıktıktan sonra bâzı çevreler bu 
kanunun tatbik edilmemesi için Sayın Cumhur
başkanına kadar gittiği burada bâzı sözcüler 
taıafından ifade edilmiştir. Rakamla teslbit et
mek bakımından 509 sayılı Kanun çıkıp da tat
bikata başlandığı andan itibaren bu ana kadar 
Hazineye aidolan ne kadar dönüm arazi var
dı? Tatbikat müddetince ne kadar dönüm arazi 
idi, yağma kanunu diyenlere cevap vermek için, 
ne miktardı? Eğer teknik bakımından cevap 
vermek mümkün ise, bunun raikam olarak za
bıtlara geçirilmesini istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, kanunun yürürlüğe girdi
ği 4 . 8 . 1964 tarihinden itibaren cereyan etmiş 
olan tatbikatın arz etmiş olduğu neticeleri hu
zurunuzda arz etmiştim. Bu beyanım zabıtlara 
dercedilmiş bulunmaktadır. Buna göre tekrar 
edeyim. Uygulama yapılan otuzSekiz bölgede 
100 dönümden fazla 850 parsel teslbit edilmiştir. 
Bu 850 parselin 223 parseli Hazine adına tescil 
edilmiştir. Dönüm olarak miktarı 182 388 dir. 

Gene şahıs adına olmayıp bu otuzsekiz böl
gede köy tüzel kişiliği adına 35 parsel, yani 
19 026 dönüm tescil edilmiştir. Şahıslar adına 
ise 592 parselde 124 870 dönüm tesbit edilmiş

tir. Yüz dönümden fazla arazi olarak. Gerek 
dönüm olarak ifadesi, gerek parsel olarak ifa
desi, gerekse nisbetleri evvelki mâruzâtımda 
da açıkladığım üzere bunun bir yağma kanunu 
olmadığını Hazine arazilerinin şahıslar adına 
tescil edilmemiş bulunduğunu ifade etmektedir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayn Diler buyurun. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Evvelâ bi

rinci sorumu soruyorum: Bu kanunun tatbiki 
ile 4753 sayılı Kanunun tatbikinden hangisinin 
evvel olmasını Sayın Bakan düşünmektedir? Bu 
iki kanunun birlikte tatbik edilmesini malbzurlu 
telâkki etmekte midirler? Eğer mahzurlu telâk
ki ediyorsa, kanunda geçici bir tedbir alınmış 
imidir? Alınmışsa bunun açıklanmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SE2GÎN (De

vamla) — Kanaatimiz odur ki, evvelâ 509 sa
yılı Kanun tatbik edilmeli, arazinin kadastrosu 
yapılmalı ve ondan sonra 4753 sayılı Kanunun 
hükümleri icra edilmelidir. Bu konu bütçe mü
zakereleri sırasında da mevzuuba'hsedildi. Bu 
suretle cevaplandı. Bu şekilde bir tatbikatı te
min etmek üzere teşebbüsümüz mevcuttur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tatbikatta 
prensip karan bu suretle yerine getirilmekte. 
4753 sayılı Kanunla 509 sayılı Kanunun fiilî 
neticeleri birbirine zıttır. Birinin hak dediğine 
öbürü haksızlık demektedir ve bu kanunda da 
hüküm olmadığı için vatandaşlar bir anarşinin 
içinde çırpınmaktadır. Bu kanuna bir madde 
konmasını Sayın Bakan düşünmekte midirler? 

BAŞKAN •— Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Efendim bendeniz kanaatimi arz et
tim, bu konuda teşebbüsümüzün de mevcudiye
tini ifade ettim. Elbette ki sevk ettiğimiz ka
nunun hükümlerine ve tatbikatına samimiyetle 
inanmaktayız. Ancak bu kanunun bütünlüğü
nün bozulmaması bakımından tasarıya böyle 
ıbir madde ilâve edilmemiştir. Nihat Diler ar
kadaşım bir takrirle dilerse böyle bir madde
nin şevkini istiyelbilir. Yüce Meclis de bu husus
ta kararını ittihaz eder, eğer bu konuda bir 
takrir verirlerse, Hükümet olarak biz ona işti
rak ederiz... 
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NİHAT DİLER ('Erzurum) — Orman Kanu-
. umun 1 nci maddesine göre orman sayılan 
jerleı vardır. Halbuıki bu orman sayılan yerler 
şimdi orman vasfını kaybetmiş bir durumda
dır. Bu da 1 n«i maddenin haricinde tutulmuş
tur ki, iskân politikasını tökezletecektir. Bu 
vaziyet muvacehesinde orman kültür araızismin 
de kadastro faaliyetinim içine alınmasını müm
kün görmekte midirler ? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Diler'in bu sualine menfi ce
vap vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz, diğer 
sualini sorunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) _ İkinci sua
lim : 32 nci maddede şahitlerin şahadetiyle 
gayrimenkul!erin intikali keyfiyeti kabul edil
miştir. Bununla ne gibi bir fayda temin edile
cektir? Bir gayrimenkul üzerinde birçok kim
seler şahit dinletebileceklerine göre muhtelif 
iddia sahiplerinin kendi şahitlerini dinletme
lerinden mütevellit geçecek zaman ve bunların 
takdiri için hâkimin, bilirkişilerin veya teknik 
adamların tetkik babında zamanlarını almıya-
cak mıdır? Dolayısiyle bu Tasfiye Kanunu bir 
nevi sürünceme kanunu, kapkaç kanunu haline 
gelmiyecek midir? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
vamLa) — Ben öyle tahmin ediyorum ki, Sayın 
Diler'in bu suali 509 sayılı Kanunun tatbikma 
mütedair bir sual olmaktan ziyade Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun tatbikatına ait bir 
sual olsa gerektir. Şahit dinlenmesinin dâva
nın sürüncemede bırakılmasiyle ilgisini ben
deniz anlıyamadım. Kanun tümü itibariyle 
dâvaların Kadastro Mahkemesince süratle in
tacını bir manzume halinde derpiş etmektedir. 
Bunun için de şahit dinleme, bir hakkın ispatı 
bakımından düşünülmüş bulunmaktadır. Eğer 
Sayın Diler'in mütalâası dikkate alınırsa o za
man şahit dinlememek iktiza eder. Şahitsiz ola
rak bu kabîl dâvalarda ancak diğer belgelerin 
varlığı halinde karar ittihaz etmek icabeder. 
Her şahidin mutlaka yalancı olduğunu kabul 
etmeye de bir sebep yoktur. Belki yalancı şa
hit bulunabilir, ama şahitlerin hepsini bu su
retle kabul etmek mümkün değildir. Kaldı 
ki, isbat hukukumuz bilhassa tapusuz gayrimen-
kuller bakımından, Medeni Kanun sistemimizde 
şahadet müessesesini kabul etmektedir, mev

cuttur. Bu isbat teorisinin zaruri bir neticesi
dir. Aksi takdirde bütün sistemi değiştirmek 
icabeder. 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Üçüncü 
sualim : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bahis 
konusu kanun tasarısının tümü üzerinde mü
zakereler cereyan ediyor. Henüz daha madde
lere geçmiş, maddeler üzerinde müzakerelerin 
intacına başlanmamıştır. Bu sebeple, zaten bu 
misüllü sualler ve verilecek değişiklik önerge
leri üzerinde müzakereler mümkün olacaktır. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Maddeler üze
rinde kanaatler belirtilecek, tadil önergeleri 
oya konacak, kabul edilecektir... 

BAŞKAN — Müsaade edeseniz o usulü mü-
zarekeyi bendeniz izhar ettim ve bunun oyla
masını ben rica ettim. Onun için sizden çok 
daha iyi haberim olur. Buyurunuz. 

NlHAT DİLER (Devamla) — 33 ncü mad
dede şahitlerin şahadetine binaen yüz dönüme 
kadar olan arazinin zilyed lehine tescili ka
bul edilmiştir. Gene kadastro faaliyeti sosyal 
Devletin birinci vazifesidir. Bugüne kadar 
eğer kadastro faaliyetleri tamamlanmamış, 
memleketin kadastrosu bitmemişse bu fertlerin 
değil, Devletin ihmali neticesindendir. Bu du
rum karşısında senelerden beri vergisini ver
mekte olan bir vatandaşın vergi kayıtları 
ve diğer kayıtlar şahadete göre tevsik edil
mez ve yalnız şahadet nazarı itibare alınırsa 
o zaman menfi bir netice, anarşi, bir buhran 
meydana çıkar mı, çıkmaz mı? Bunun ne gibi 
tedbiri vardır kanunda. Bunun Sayın Bakan ta
rafından izah edilmesini rica edeceğim. Teşek
kür ederim. 

DEVLE T BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Diler'in bu sualini tamamen 
anlıyamadığımı itiraf etmek isterim. Ancak 
bu kanunun bir anarşi vasıtası olması bahis ko
nusu değildir. Bilâkis kanun tasarısının şev
kinde toprak mülkiyetinde mevcut ihtilâfların 
daha fazla meydana gelmesi, mağşuş bir hale ge
tirilmesi değil, ihtilâfların artırılması değil, ih
tilâfların asgari hadde indirilmesi ve asgari 
o seviyede tutulması öngörülmüştür, düşünül
müştür. Sayın Diler'in bana göre bu suali daha 
ziyade mahkeme hükümlerinin neticelerine taal
lûk eder ki, bu hususta da bir beyanda bulun
manın imkânı yoktur. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu kanım tasarısının görüşülmesinde mad
deler üzerinde değişiklik önergeleri vermek 
üyelerin haklarıdır. Bu sebeple bir üye hangi 
mevzuda vazıh bir duruma ulaşamamışsa bu 
madde üzerinde bir önerge vermek suretiyle 
meseleyi bu kürsüden enine boyuna tartışabi
lir. Böyle bir yol tıkanmış değildir. 

Buyurun Sayın Kanbolat. 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın Re-

fet Sezgin Beye elimde iki resmî rapor var, 
açıklamak isterim kendisine. Birincisi... 

BAŞKAN — Açıklamak için zatıâlinize söz 
vermedim. Sual çok kısa olacak. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Bu iki 
rapora dayanarak bu suali tevcih edeceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil, içtüzük hüküm
lerine göre rapora dayanarak sual sormak müm
kün değildir. Henüz daha yeterlik önergesi 
görüşülmüş ve Yüce Meclisçe kabul edilmiş de
ğildir. Binaenaleyh, müzakereler şu anda de
vam etmektedir. Zatıâliniz yerinizden kısa ol
mak kaydiyle sual sormak hakkını haizsiniz, o 
hakkınızı lütfen suallerinizi kısa kısa sorarak 
kullanınız. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 
Devlet Bakanının söylediği gibi olmadığını arz 
edebilmek için iki raporun muhtevasını Sa
yın Devlet Bakanına nakletmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, İçtüzük hü
kümleri ile Riyasetin bağlı olduğunu biran için 
aklınızdan çıkarmamanızı rica ederim. Zatıâli
nize söz verilmemesini icabettiren bir hal mev
cut değil. Yeterlik önergesi gelmiş olmasına 
rağmen Yüce Meclis tarafından henüz kabul 
edilmiş değildir. Bu itibarla çok rica ederim, 
size bu hususta, bu şekilde söz vermem müm
kün değildir. Yeterlik önergesi kabul edilmez
se, elbette, zatıâlinize söz vermek mecburiyetin
de kalacağım ve bu hükümler dâhilinde söz 
verebileceğim. Ama soru müessesesi çok kısa 
olmak şartiyle kullanılabilen bir hakkı bu şe
kilde uzatmak mümkün değildir. Bendeniz 
de buna müsamaha etmek imkânına haiz deği
lim. Çok kısa beyanda bulununuz lütfen. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — O halde 
kısa olarak arz edeyim : Toprak Su Teşkilâtı 
etütlerine gööre Bakırçay'm Yavaş havzasın
da, İzmir'in Dikili, Manisa'nın Kırkağaç ve Ba
lıkesir'in Savaştepe köylerinde Millî Emlâk me

murlarından 9 bin dönüm, 1 656 960 dönüm 
mer'a, 10 bin dönüm de hâli arazinin Devlet 
elinde olduğu anlaşılmıştır. 

i Mevcut rapora göre, anlaşılan, büyük işlet-
! melerin büyüklüklerinin tesbit edilmediği, kira-
| cı ve ortakçı tarımın yaygın olduğu aşikârdır. 
| 30 ncu madde bu açıklama tahtında bir yeni 
i kanun mudur değil midir? 
I DEVLET BAKANI REFET SEZGlN (De-
! vamla) — Efendim, mâruzâtımda okuduğum is-
J tatistikî bilgiler filhal 104 bölgedeki teşki-
j lâtımızm bize vermiş olduğu resmî bilgilerdir. 
i Sıhhatlidir, doğrudur ve yetkili merciler tara-
j fmdan verilmiştir. Sayın Kanbolat'm bahset-
j tiği bölgelerde 509 sayılı Kanunun tatbikatı 
I yapılmamıştır, yoktur böyle bir tatbikat, bu böl

gelerde yoktur. Şimdi bir bölgede bu kanun 
tatbik edilmemişse, tatbik yeri bulunmadığı 

I halde yağma kanunu addedilmesini insafınıza 
i arz ederim. Bilgiler yanlıştır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, Toprak iskân Genel 

Müdür Yardımcısı Sayın Galip Esmer, Yüce 
Meclise bu konuda teknik izahat verecekler. 
Buyurun/uz efendim. 

GALİP ESMER (Tapu Kadastro Genel Mü
dür Yardımcısı) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, huzurunuzu çok işgal eden Tapulama 
Kanununun esas yapısı 32 ve 33 ncü madde
ler üzerinde toplanır. Gerek bundan evvelki 

ı müzakerelerde, gerekse bugün tasarı halinde 
I gelmiş olan bu kanunun üzerindeki konuşma

ların merkezi siklcti de yine bu noktada top
lanmış bulunmaktadır. 32 nci maddeye iliş
kin olan görüşler ve itirazlar daha ziyade mad
denin (C) 'bendi ile ilgilidir. Deniliyor ki; ta-' 

I puda kayıtlı olan 'bir gayrimenkulun iki şahit 
beyanı ile nasıl olur da malikinden bir başka
sına aktarılması mümkün olur? Özellikle Me
deni Kanunun 630 ncu maddesindeki gayrimcn-

I kul mülkiyetinin iktisabı için tapuya tescil 
prensibinin mevcudolduğu bir yerde. 

Sayın milletvekilleri, Medeni Kanunun 
633 ncü maddesinin tescile ilişkin prensipleri
nin uygulanabilmesi için bu prensiplerin uy
gulanabileceği bir vasata ihtiyaç vardır. Bu-

j gün Türkiye'mizde Medeni Kanunun kabulün. 
den bu yana hattâ daha önceki tatbikatları mı z-

I la da sa'bit olmuştur ki, bilhassa köylerde sa-

— 266 — 
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hipli gayrimenkullerin % 60 ı nisibetindeki bü
yük (bir kısmı tapusuzdur. Tapulu olanları da 
muhtelif yollarla elden ele satış yapılmak, yani 
tapu dışı satışlarla hukukî kıymetlerini kay
betmiştir. Bu üzerinde titizlikle durulan hü
küm, bu Tapulama Kanunu ile getirilmiş değil
dir. Bunun tarihi çok eskidir. Çünkü bu mem
leket bu gibi tasfiye hükümlerine öteden beri 
ihtiyaç duymuştur. Evvelâ 501 sayılı Meclis 
karariyle "başlamıştır. Bundan sonra daha ge
niş bir mânada 1929 tarihli tapu kayıtlarından 
hukukî kıymetlerini kaybedenlerin tasfiyesi 
hakkındaki 1515 sayılı Kanunla şümulünü ve 
anlamını bulmuştur. Daha sonra bu da kâfi 
gelmemiş, 5602 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Şim
di 509 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırdığı 
5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine bakılır
sa görülür ki, orada bu tasfiye hükmü biraz da
ha keskindir. Bu kanun tapulu gayrimenkul-
lerin el değiştirmesini daha tehlikesiz bir hale 
getirmek için bütün belgelerin, beyanların ya
nında 10 senelik bir de fiilî zilyedlik esası 
kalbul edilmiştir. Ve böylece geçen hükümle
re nazaran daha teminatlı bir neticeye bizi gö
türmüştür. 

Şimdi bilhassa Sayın Diler, hukuk otorite
lerinin bu madde ile görüşlerinin tamamen an
layışımızdan ayrı olduğu kanaatini izhar etti
ler. Oysa ki, gerek bu 'tasarının hazırlanma
sında, gerekse tatbikatında hukuk otoriteleri
ne çok kulak verdik. Bunların kanaatlerini 
benimsedik. Başta merhum büyük âlim Ebü-
lûlâ Mardin olmak üzere ki, bu sahada hepiniz 
takdir edersiniz ki, yegâne otoritedir, memle
kette nazariyat bakımından yapılan bu feda
kârlığın tatbikattaki güçlükleri bertaraf ve 
vatandaşlara hizmet bakımından çok daha ha
yırlı olduğunu ve böyle bir kanunun, böyle bir 
hükmün Türk vatandaşına karşı karşıya bulun
duğu güçlükleri yenmesi bakımından paha biçil
mez faydalar sağladığımı ifade buyurmuşlar
dır ve 1944 senesinde Yargıtayın ittihaz ettiği 
tevhidi içti'had kararı da buna dayanmıştır. 
Tetkik 'buyurmak istenirse mehaz arz ederim; 
İstanbul Hukuk Fakültesi mecmuasında neşre-
rilmiştir bu mütalâa. Ord. Prof. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu Medeni Kanuna çok bağlı, taas
sup derecesinde bir dtori'te olduğu halde, Tür
kiye'de gayrimenkul düzenini kurmak için Me

deni Kanuna aykırı olan bu hükümlerin kabu
lünde bir zaruret olduğu fikrini savunmuştur. 
Onun da mehazını arz ederim. Bunlardan en 
önemlisi Sayın Prof. ilhan Postaeıoğlu'nun 
görüşüdür. Bu zat, gayrimenkul akitlerinde 
şekle riayet mecburiyeti diye tamamen şeklî bir 
konuya hasrettiği doktora tezinde gayrimenkul 
mülkiyetlerinin naklinde şeklin mecburiyetini 
işaret ettikten sonra ancak Türkiye'de Medeni 
Kanunu uygulayabilmek için tapu dışı alım -
satımların hukukîleştirilmesi, bunun tapulama 
ve kadastro yoliyle tasfiyesinin lüzumuna su
reti katiyede inanıyorum, demişlerdir. 

Bunun yanı başında yıllar yılı tatbikat ya
pan ve yine bu sahada çok büyük eserler ver
miş olan merhum Abdurrahim G-üç'ün, Temyiz 
Mahkemesi Reislerinden, o da demiştir ki, Türk 
köylüsü fakirdir, maatteessüf Türkiye'de tapu 
düzeni bozuktur. Bu itibarla vatandaş tapu 
dairesinde işlerini yürütenremiştir. Bu sebeple 
samimiyetle ve hüsnüniyetle ve birbirlerine ina
nışın neticesi olarak 'hariei alım - satımlara 
rağbet etmişlerdir. Bu memleketin realitesidir. 
bunu tasfiye edecek hükümlere ihtiyaç vardır. 
En sonunda Ankara'da bir araya getirdiğimiz 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin mede
ni hukuk sabasında isim yapmış ve eser vermiş 
otoriteleri de bu noktada ittifak ederek bir ra
por vermişlerdir, rapor dosyamızdadır. De
mişlerdi ki, hukukta gaye bir neticeye varmak
tır. Bu Tapulama Kanununun maksadı da bir 
tapu sicili düzeni kurmak ve geçmişi tasfiye et
mek olduğuna göre 32 nci maddenin getirdiği 
(c) bendindeki tasfiye hükümlerine mutlak su
rette ihtiyaç vardır. Aksi taktirde mevcut dü
zen bozulur. Halbuki kanunun kastı ve anlamı 
bu değildir. Bu itibarla tatbikatımızda da ve 
bundan evvelki mevzuatımızda da bu türlü hü
kümler yer almış olduğuna göre 509 sayılı ka
nun tasarısı içerisinde bu hükmün tekrarlan
mış olması, yeniden getirilmiş, Türkiye'de mev-
eudolmıyan bir hüküm niteliğinde değildir. 

33 ncü maddeye gelince : 33 ncü madde 
takdir buyuracağınız veçhile, tapusuz gayri-
menkullerin düzenlenmesine matuf hükümler 
getirmiştir. Burada mühim olan bir nokta; 
Türkiye'de filhal Arazi Kanunu yürürlükte mi
dir, değil midir meselesidir ve zannediyorum 
ki, bugün tasan halinde bulunan bu kanunun 
müzakere safhasını bu görüş ve bu görüş etra-

— 2ff? — 
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fmdakı münakaşalar karıştırmıştır. Eski Yar
gıtay Başkanı Sayın Recai Seçkin bir seminer
de Arazi Kanunu yürürlüktedir, Medeni Ka
nun bunu yürürlükten kaldırmamıştır, dediler. 
Ve bunun için de Medeni Kanunun kalbulünden 
sonra Arazi Kanununun ibirkaç maddesini yü-
rürükten kaldıran 837 sayılı Kanunun çıkarıl
mış olmasını gösterdiler. Ve eğer Medeni Ka
nun tümüyle Arazi Kanununu yürürlükten kal
dırmış olsaydı, onun tadilinden sonra Arazi 
Kanununun birkaç maddesini tadil etmiş olmak 
için ayrıca bir kanun çıkarmanın başkaca an
lamı olmazdı, dediler. Bu 'görüş ile, bu kanun 
karşısında oldular ve bildiğiniz gibi bu görüş 
Sayın Cum'hurbaşkanı tarafından kanunun bir 
kere daha görüşülmesi gerekçesi ile iadesini ge
rektirdi. Çünkü o iade gerekçesinde aşağı -
yukarı Yargıtay Başkanının beyanları yer al
mıştır. Bunu takiben düzenlenen Siyasal Bil
giler Fakültesindeki bir seminerde anlaşıldı ki, 
ve lütfettiler kendileri de kabul ettiler ki, bu 
beyanlarında acele etmişlerdir, tetkike fırsat 
bulamamışlardır. Çünkü istinadettiklerfi 837 
sayılı Kanun, Arazi Kanununun yürürlükte kal
dığını değil, aksine Hükümetin sevk gerekçe
siyle, Komisyon mazbatalariyle ve Meclis zabıt-
lariyle Medeni Kanun yürürlüğe girecek, gir
dikten sonra da Arazi Kanunu yürürlükten 
kalkacaktır. Ancak Medeni Kanunun kabu-
liyle yürürlük tarihi arasındaki geçici devreyi 
nizamlamak için bu geçici kanunu getirdik, di
yorlar. Bu gerekçe kendilerine okununca hak 
vermemek mümkün değildir, demişlerdir. 
Ama, zaman, zaman bu konu tekrar ifade edi
liyor, aleyhinde ve lehinde olarak. 

Şimdi bunun yanı başında 33 ncü maddede 
tesbit edilen yüzölçümü ile bir de bu maddede
ki zilyedliğin ispatı bakımından kabul edilen 
belgelerin mahiyeti eri üzerinde görüşler var
dır. Bir defa 20 dönüm, yüz dönüm meselesi, 
'bütün bunlar Yüce Meclisin takdiri ile ilgili 
hususlardır. Bir dönüm olur, yüz dönüm olur, 
'bin dönüm olur, neden bin dönümdür, neden 
yüz dönümdür, neden şu kadardır diye bunun 
kesin ölçüsü verilemez. Tamamen bir takdir 
ölçüsü içinde kalıyor ve yine Yüksek Meclisin 
takdir ölçüleri içerisinde neticeye bağlanacak
tır. Yalnız bu sahada da yine otoritelerin fik
ri şudur ki, gayrimenkulleri yüzölçümü ile sı-
nırLandırımafc Anayasaya aykırıdır. Nitekim 

Tapulama Kanununun münakaşaları sırasında 
bu sahada hayli emek vermiş olan Prof. İsmet 
Sungur Bey, Cumhuriyet Gazetesinin 27.4.1964 
tarihli misinasında bu konuya ibir makale tah
sis etti ve dedi ki, 33 ncü maddede yüzölçümü
nün yüz dönüme veya 20 dönüme, kadar olanı 
şahitle ispat edilir, ondan sonrası da belgelere 
dayanır şeklindeki ibare ve ifade şekli Anaya
saya aykırıdır. Çünkü Anayasa mülkiyet hak
kı için sınırlandırma kabul etmemiştir. Bu iti
barla ibu yüzölçümü tahditi kaldırılmalıdır. 
Yalnız memleket şartları bakımından Yüce Mec
lis ispat şekliyle ilgili olarak muayyen bir mik
tardan fazlasının daha belli, daha kuvvetli, 
daha sıhhatli sayılan belgelerle ispatı hususu
nu lüzumlu görmektedir ve böyle kanunlaşmış
tı. Tasarıda da yine bu belgeler aynı maksat
la getirilmiştir. Yine takdir şüphesiz sizlerin
dir. 

Belgelere gelince : Bunların da birer yağma 
vesilesi olacağı iddiası vardır. Yine isminden 
bahsettiğimiz Sayın Profesör bilhassa bu ka
nunla ilgili olarak neşrettiği «Medeni Hukuk 
Eleştirileri» adlı ve 1964 tahılı eserinde diyor 
ki, bu Tapulama Kanununun 33 ncü maddesin
deki ispat belgeleri vaktiyle Osmanlı impara
torluğunun kuruluşundan Cumhuriyete kadar 
devam eden devrelerde muhtelif mercilerin 
kendilerine verilen yetkilerle bu topraklar üze
rindeki tasarruf yetkilerine dayanan vesikalar
dır. Bu itibarla bu vesikalar ellerindeyse ay
rıca 'onlardan 20 senelik zilyedlik şartını ara
maya da lüzum yoktur. Bu vesikalara dayanı
lır ve böylece namlarına tescil yapılır. Oysa 
ki, huzurunuzdaki tasarıya hâkim olan görüş bu 
kanunun yapısında zilyedlik şartı ön plânda
dır, zilyedlik nazarı İtibara alınınca da bu bel
geleri doğrudan doğruya birer tapu kaydı ni
teliğinde kahul etmenin mahzurları olacaktır. 
O itibarla da evvelâ zilyedlik, sonra bu zilyed-
liği tevsik edecek belgelere İhtiyaç vardır; den
di. Ve 'tatbikat da böyle cereyan etti. 

Şimdi acaba bu belgelerde ihdasî mahiyette 
midir, bu kanunla neden getirildi, bir mâna
sı var mı diye hatıra gelen bir suale de arzı 
cova/bedeyim ki, bu belgeler yine ispat sadedin
de yeni getirilmiş belgeler değildir. 1515 sayı
lı Kanunda mevcuttur ve bu kanun yürürlük
tedir. Tasavvur buyurun ki, Ankara'da bir 
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zilyedlik karinesi olarak kullanılan belgeyi, me
selâ Uzak - Doğu ilçelerimizdeki Tutak'ın bir 
köyünde kabul etmemek için hiçbir .sebebolma-
mak lâzımdır. Bu bakımdan belgeler ihticaç 
sebebi değildir. Öteden beri dayanageldiğimiz 
zilyedlik delillerinden birisidir. 

Bir noktayı bilhassa yüzölçümü ile alâkalı 
olarak yüksek takdirlerinize arz etmek istiyo
rum, 5602 sayılı Kanunun uygulanmasından 
bu yana Türkiye'mizde altı bin köyün tapula
ması yapılmıştır bugüne kadar. Bu altı bin 
köyde 6 197 260 parselde 64 175 360 dönüm 
arazi tesbit edilmiştir. 

Şimdi parsel adediyle yüzölçümünü nishet 
edersek beher parsele düşen yüzölçümünün or
talama 10 - 11 dönüm arasında olduğunu gö
rürüz. Binaenaleyh, 'Türkiye'de zannedildiği 
gibi o kadar geniş arazi parçası yoktur ki, bu 
veya şu kanun bunların yağmasına vesile teşkil 
edecek bir zemin hazırlıyabilsin. Netice bu efen
dim, altı bin köyde 64 175 360 dönüm arazi 
tesbit edilmiştir. Bu altı milyon küsur par
seldedir ve beherine de 10,5 dönüm düşmekte
dir. 

509 sayılı Kanunun uygulamasından bu 
yanada «İde eıdiilen neticeleri Sayın Bakanım 
açıkladılar. Bendeniz kendilerine malûmat ver
mekte hatâ etmişim. Bendeniz İde şunıu ilâve 
edeyim !M, 592 personel, 592 vatandaş adına 
tesibit edilen 124 'bin küsur dönüm arazi tek 
kişiye ide ait değildir. 8 ilâ on hissedarlı kim
selere aittir. Eğer bunun da nisbetini yapacak 
olursak beher kişiye on ıdönüm arazi dahi (düş
memektedir. Bu itibarla bu Türkiye'de Tapu
lama Kanununun uygulamasının bir yağmaya 
vesile Olduğu hususundaki şüpheye yer olma
dığı kanaatindeyim. Bendenizin maruzatım 
bundan ibarettir. Vaktinizi almak haddim de
ğildir. Eğer sualleriniz olursa tatbikat bakımın
dan, cevap edeyim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 'Sayın Arif Ertunga, son söz 
milletvekillinindir hükmüne göre sırada. Buyu
run. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) - bay ı r ı Başkan, 
kıymetli arkadaşlarını, -bugün müzakeresini 
yapdığımız Tapulama kanunu tasarısı hakika-

* ten 12 Mayıs'a kadar müzakeresinin bitirilme
si ve kanunlaşması gereken önemli bir tasarı
dır. Memleketimizin dörlt bir bucağında ve kö
yünde bulunan gayrim•enkuıll erin % 60 - 70 i 

tapusuzdur. (Bu itibarla bunların üzerinde de-
vaım eden çeşitli nizalarm ve ihtilâfların binan 
evvel halledilmesi ve 'memlekette bir zirai sü
kûna geçilmesi /hepimizin arzu ettiğimiz bir ko
nudur. Daha evvel 1950 yılında zannediyorum 
bu zirai- huzuru, sükûnu ve zirai kalkınmayı 
sağlamak Sıçiın bir kanun, getirllrn'i^tir. Fakat 
bu kanun 10 yıl taıtbiük edildiği halde hepimi
zin bildiği gilb ıbâzı tereddütleri ve ıbâ'zı aksak
lıkları 'meydana çıkmış, .hele bu kanundan iste
nilen sürat temin edilemediği için yeni bir ka
nun (tasarısı ıhazırlanmıştır. Şimdi 1950 sonesin
de çıkarılan 5632 sayılı Kanunla bu kanuna 
karşı ortaya atılan tenkidlcr ve bu arada çı
karılan kararlar ve (içtihatlar göz önüne alına
rak elimiz deki (tasarı hazırdanım ıs bulunmak
tadır. 

Arkadaşlar 'bence bu tasarı bâzı bakım
lardan belki üzerinde tenkidedilebilir ve söz 
söylenebilir, (ama ıbinçok hakımdanıda önemli 
ve hakikaten üzerinde durulması gereken bir
takım yenilikleri getirmiş bulunmaktadır. Bu
nu burada .bilhassa belirtmeyi bir vazife sayı
yorum. Meselâ (bu elimizdeki tasarı hakika
ten büyük bir sürati temin edecektir. Gerekçe
ye baktığımız »almanda görüyoruz ki, memle
kette tescile tabi dlan 40 milyon parselin tes
cile tabi olması içlin yılda beş yüz ibiın parsel 
itibariyle eski kanuna göre ancak 80 yıl geçme
si lâzım ki, bu işler hal Edilebilsin. Binaenaleyh 
memleketin ziraii kalkınmaya ve zirai sükûna 
erişmemiz (bakımından 5602 sayılı eski Kanunu
nun 'tatbikatına göz yumacak olursak 80 yıl 
beklemek bu memleket için hakikaten büyük 
bir kayıptır. Binaenaleyh nu kanunun getirmiş 
olduğu sürate ibüyük bir ihtiyaç vardır. Bu 
kanun dolayıısliyle teknik elemanların yetiş
tirilmesi, kadrolarım ıgenişlemesi, bilhassa fo-
togrametri usulü ile de (tapulamanın süratli ol
ması bence bu kanunun iyi vasıflarından bir 
tanesidir. 

Arkadaşlarım, ıbunun dışında tapulama 
mahkemeleri ilk celsede muhakemeyi mahal
linde açacak, ama masraftan ve bir de vakit
ten tasarruf için kendi (bölgesinde de muhake
meyi 'devam ettirecektir ki, bu iyi bir usuldür. 

Bir de idari safihada itirazlı işlerin karşılan
ması (konusu (hakikaten üzerinde durulacak 
önemlll bir konudur. Ve böylece eskiden oldu-
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ğıu gibi tutanakların mahkemeye verilmesi 
suretiyle Sterin çoğalmasının önüne geçmiş 
oluyoruz ve böylece memleketteki birçok ta
pulama işlerinde mesafe alacağız, birçok dâ
vaların ıhalline doğru gideceğiz elemektir. 

Kıymetli arkadaşlarını, burada bu kürsü
den ifade edildi. İsmini hatırlamıyorııım, geçen 
celsede 'söylendi. Bu tasarıdaki teknisyen ve 
teknisyen yardımcılarına verilen takdir ısa'lâhi-
yeti yanlış/tır, ilendi. Ben bunun ,karsı«nida
yım. şahsan. Bıeınc? Ibu tasarıda teknisyen ve 
yardımcılarına verilen talkdir ısalâlıiycti bilâ
kis dâvayı ilaha güzel tutmamıza yardımı 'ede
cektir. Genci Ibu şahıslara, ibu bilirkişilere böy
le .-salâhiyet verilmesi ve bu bilirkişilerin malû-
'inatına istinaden 'bu teknisyenlerin takdir sa
lâhiyetimin genliş tutulması belki bir bakıma 
tenkid konusu olabilir,'.ama bu laledir salâhi
yetini geniş tutarken teknisy önler gerekirse 
tetkikatı 'genişleteceklerdir. Ve kanatlerıini o 
şekilde .yazacaklarıdır ve İm kanaatlerini de ya
zarken ıbirltakım kayıtlara ve vesikalara isti-
nadedccelklordir. O itibarla bunlarda bir yan
lışlık .olunsa Ibu yanlışlıkları tesibit 'kin... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yalan. 
ARİF ERTUNGA (Devamla) — Yalan, ,s,iz 

yalan diyelbilltisiniz, aıma ben 'de 'burada samimî 
kanaatimi söylüyorum. Nihayet herkesin' bir 
dâvayı görüşü vardır. Benim, de görüş şeklim 
budur, Sayın Nihat Diler Boy. 

Şimdi bir itiraz hakkı vardır. İtiraz hakkını 
'kullanacaktır vatandaş. Eğer yalan yazmışsa., 
yanlış yazmışsa, kütü yazmışsa pekâlâ bun
lar mahkemeye gidebillrier ve bu yalanlar, 
yanlışlar pekâlâ orada da düzeltilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Diler .celsenin hasından 
beri kanuşuyonsunuz, müdahalede bulunmayı
nız. 

ARİF ERTUNGA (Devanda) — Şimdi hâ
kimin ide takdir salâhiyetini (kullanmış bulun
ması bu dâvada sürati temin adçektir. Nihayet 
bir hâkim de eıski kanuna göre, 5602 sayılı Ka
muna göne bâzı tereddütler, bâzı vazıh olımıyan 
salâhiyet noktasından yanlış hükümler verebi
liyordu. Ama burada hâkim, haritalı «içil tesis
le ımiükellef olduğu için sonuna kadar dâvayı 
götürecek ve kendi ta'kdir salâhiyetini kulla
nacak ve Iböylecc hak sahibini belirtmek bakı
mından esaslı bir .yola gitmiş olaoaktır. Yine 
hâkimin re'sen dâvayı yürütmesi meselesi de 

l>u tasarıya 'göre Ibinçok aksaklıkları kökün
den halledecek 'bir noktayı önümüze getirmiş 
'bulutum/aktadır. 

Arkadaşlarım, hâkim .bu arada icabederse 
zaruri ama s rafların Hazinece ödenmesi karşısın
da dâvayı yürütmek isalâıhiyetine haizdir ki, 
bu iyi bir usuldür, böyle ıkötü niyetli olanla
rın, dâvayı •sürüne«mede bırakmak listiıyenle-
rin hareketi karşısında hâkime bu salâhiyetin 
verillnıiş /bnlunmaisı bence yerindedir arkadaşla
rım. Nihayet buna benzer birtakımı 'kolaylıklar 
ve önemli, >evet taısvibediyorum, önemli nokta
lar ortaya dökülüyor. Bunların halli için bu ta
sarının bence 12 Mayıstan evvel kabulünde za
ruret vardır ve tayda vardır arkadaşlarım. Bu
rada konuşan, teknik (bakımdan konuşan kıy
metli arkdaaşrmız Galip Boy'in izahla randan 
da anlaşıldığı veçhile bir'cak bakımlardan bu 
tasiarmın hukukî yönleri sağlam bir mesnedin 
üzerine oturtulmuş bulunmaktadır'. Bilhassa bu 
tasarının kanunlaşmasını bekliyen birçek fa
kir fukara köylü vatandaşlarımız vardır. Ben
deniz öyle büyük çiftçilerin, büyük hazine ara
zisini yağma etmek istiyenlerin bundan istifa
desinden daha ylyade fakir fukaranın 'bu tasa
rı üzerinde 'eğildiğine ve bunu beklediğine 
kaaniim .arkadaşlarım. Bu .memlekette birçok 
vatandaşlar vardır iki, topraklarına sahiptir
ler, işlerini görmektedirler, ama bir tapuları 
yastıklarının, .başının altında olmadığı için hu
zursuzdurlar. Birçok vatandaşlarımız Ziraat 
Bankasının kredi kapılarına •giderler, ellerinde 
tapuları olmadığı içlin (kredi (alamazlar ive zi
raat işlerini yelinde yürütemezler. Bütün bu 
vatandaşlarımız bu tasarının .kanunlaşmasını 
ve elle rinde hak etmiş bulundukları cıetl erinden 
kalma tarlalarına ısalhibolmak istemektedirler. 
Bu itibarla dâvayı bir de bu yönünden tutmak 
suretiyle fakir fukaranın topraklarında böyle, 
beş ilâ on dönüm toprağından âdeta tırnakları ile 
nafaka çıkarmak için uğraşan çiftçilerin hakkını 
gözetmek mecburiyetindeyiz. Ben bu yönleri ele 
alıyorum. Bu itibarla kanunun bâzı ufak tefek 
noksanları, hataları veyahut da münakaşa edile
bilecek konuları olmuş olmasına rağmen genellik
le kanun tasarısını tasvibettiğimi ifade etmek is- « 
terim. Ufak tefek fikir ayrılıklarımızı, maddeleri 
geldiğinde verdiğimiz takrirler üzerinde konuş
makla halletmek mümkündür. Ve Meclis de bu-
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na muktedirdir. Bu itibarla konuşmamı burada 
keserken hepinize saygılarımı sunarım arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanım tasarısının tümü üzerin
deki görüşmelerin yeterli olduğuna dair önerge
ler vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısı üzerinde yapılan 

müzakerelerin kifayetini arz ederiz. 
Erzurum Erzurum 

Nihat Pasinli Ahmet Mustafaoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Antalya 

Ahmet Torgay 
BAŞKAN — yeterlik önergesi aleyhinde Sa

yın İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurun efendim. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, gecenin bu geç saatinde 'kifayet takriri
nin aleyhinde konuşulması biraz sakil düşüyorsa 
da, konunun önemi ve birbuçuk yıllık tatbikatta 
görülen aksaklıkların giderilmesi için kanun tasa
rısında değiştirilmesi lâzımgelen verilen önerge
lerin müzakeresine ihtiyaç vardır kanısındayım. 
Komisyon üç. noktada değişiklik yapmıştır. Bu 
değişikliklerin müzakeresi buraya gelmemiştir. 
Bu bakımdan müzakereler yeterli değildir. Ka
nunun 1,5 senelik tatbikatında geçen devre mil
letvekili olarak vatandaşlarla yaptığımız hasbıhal
lerde, dert ve dilek tesbitlerinde tatbikata deği
nen ve kanunun ilgili maddelerinin değiştirilme
si ile ilgili birtakım dilekleri vardır. Bu dilekle
rin burada dile getirilip vatandaşın şikâyetlerini 
giderecek şekilde değiştirilmesi lâzımdır. Bu ba
kımdan kifayetin aleyhinde olmak gerekmekte
dir. 

En mühim dertlerden birisi 5602 sayılı Ka
nunun tatbiki sırasında miktar fazlası olarak Ha
zine adına tesbit ve tescil edilmiş olan fazlalıklar 
eski zilyedleri tarafından bugün icar ile kullanıl
maktadır. 509 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle 
bu gibi Hazine fazlalıklarını, malik bulunan ve 
yahut da zilyed bulunan malikler adına tesbit et
mekteyiz. Bu eski kanundan doğan miktar fazla
lıklarının Hazineye yazılması tatbikatı vatandaş 
nezdinde haklı olarak şikâyetlere sebebolmaktadır. 
Hattâ bu maksatla geçen devrenin sonlarında bir 
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kanun teklifi de hazırlamış isek de yetişmiyece-
ğinden vermemişiz ve sonradan bu kanun da ip
tal edilince bu haklı dileği bu kanun arasında 
giderelim arzuluyoruz. Bu maksatla takrirler ver
dik. Bunların izahı, bunların Yüce Heyete anla
tılması lâzım. 

33 ncü ve 32 nci maddeler üzerinde daimî su
rette münakaşa vardır. Bunu, tasarının ifade 
ettiği şekilde, hakikati, doğruluğu üzerinde tered
düdü olan arkadaşlarımıza anlatmak lâzımdır. 
Geçici 3 ncü madde üzerinde tereddüt vardır. 
Bu tereddütlerin giderilmesi için karşılıklı fikir
ler buraya gelmeli ve hakikat anlaşılmalıdır. 
97 nci maddeye değinen itirazlar vardır. Bu 
97 nci madde buraya gelip enine, boyuna müza
kere edilmeli ve bu konuda tereddüdü olan arka
daşların tereddütleri giderilmelidir. Ve nihayet 
1,5 yıllık tatbikatı gördükten sonra Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiş ve tekrar tasarı olarak 
Yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulunan bu ka
nunu bu defa çıkarırken hiç olmazsa 2 nci tat
bikat devresinde şikâyetlere meydan vermivecek 
vuzuhlukta ve açıklıkta çıkarmamız gerekir kanı
sındayım. Bu balomdan kifayet önergesinin alcy-
hindeyim. Bu yolda oy kullanmanızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde bu şekliyle görüşme 
sona ermiştir. Maddelere geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenled... E tmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bu kanunun görüşül
mesinde kabul etmiş olduğumuz esas dairesinde 
ortaya usulî bir mesele çıkmaktadır. Bu bakım
dan Yüce Heyetiniz bu meseleyi de halletmesi 
gerekmektedir. Şimdi şu ana kadar devam eden 
müzakere sonunda tümü üzerinde müzakereler 
bitmiş ve arkadaşlarımız bu ana kadar hangi 
maddeler üzerinde değişiklik istemişlerse ve is
temiş oldukları değişikliği bir önerge ile bildir-
mişlerse bu maddeler üzerinde değişiklik öner
geleri tetkik edilecek ve o maddeler görüşüle
cektir. Bunun haricinde değişiklik önergesi ve
rilmemiş bulunan maddeler üzerinde müzakere 
cereyan etmiyeceğine göre, okutulup oylama şek
li ile okutulmadan yalnızca değişiklik önergeleri 
verilmiş olan maddelerin okutulması meselesi or-
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taya çıkmaktadır. Yüce Meclis bu hususta daha 
öne? yaptığı tatbikatlarda İcra İflâs Kanununun 
görüşülmesini bu esas daires'nde icra etmiş ve 
maddelerin okutulma formalitesini Yüce Meclis 
kabul etmemişti. Personel Kanununun müzakere
sinde ise, maddelerin okutulup oya vaz'ı gibi bir 
şokli merasimi bakımından gerekli görülmüştü. 
Bu bakımdan müsaade ederseniz bu kanunun 
maddelerini bir sakatlıkla muallel olmaması için 
okutup üzerinde müzakere yaptırmadan oya su
nacağım. («Müzakere yaptırmadan olmaz», ses
leri) Rica ederim, şimdi efendim daha önce... 
(Gürültüler) Çok rica ederim, çok sarih konu
şuyorum, her şeyi geniş mânasiyle, ihatalı anlat
maya çalışıyorum. Şimdiye kadar önerge veril
miş bulunan maddeler üzerinde önerge sahiple
ri önergelerini izah edecekler, müdafaa, edecek
ler ve elbette Yüce Meclis bu önergeler hak
kında hakemlik yapacaktır. Ama daha önce ka
bul ettiğimiz esasa göre önerge verilmiyen mad
deler üzerinde mademki bir değişiklik istenme
miştir şimdiye kadar, bir müzakere cereyan et-
miyecekti:*. 

Birinci maddeyi okutuvorum. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Bu konuda 

sÖ:; istiyorum. Usul hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Koçak bir dakika efen

dim rica ederim. Bu meselenin usulü geçenki bir
leşimde burada lehte, aleyhte görüşmek suretiy
le tartışıldı ve bir esasa bağlandı. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bağlanmadı, 
zabıtlar meydanda, bağlanmadı. Çünkü Başkan
lık Divanı teşekkül etmemiş idi. Bu bakımdan ka
ra:- mualleldir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oturunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz, efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bu bakımdan 
bu sakilde müzakere İçtüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz ve 
çok rica ederim, Başkanlık söz vermediğine gö
re konuşmayınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
bu konuda müsaade eder misiniz; bizim verdiği
miz takrir gayet sarihtir. Kabul edilmiştir. Bu 
itibarla... 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz onu beyan 
ettim. Ayrıca sizin teyidinize lüzum yok. Ben

deniz beyan ettim ve meseleyi hallettim. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yalnız tatbi
kat yanlış olarak cereyan etmektedir, önergeler 
üzerindo konuşma yoktur. 

BAŞKAN — önergeler üzerinde, önergesini 
izah sadedinde arkadaşlarımızın beyanda bulun
ması mümkündür. Yalnız, önerge veren bir şa
hıs çıkıp önergesini niçin verdiğini izah edecek
tir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, ver
miş olduğumuz takrirde kanunun tümü üzerin
de yapılan münakaşalarla beraber maddelerin 
do münakaşalarının yapılmasını istemiştik, bu 
kabul edilmişti. Bu bir. 

Arkadaşların değişiklik talebettikleri husus
lar hakkında önerge vermek istedikleri takdirde 
bunun izahını bu müddet zarfında yapmalarını 
istedik ve kabul edildi. Bu sebeple, evvelemir
de, maddelere geçilme hususunun oya konması 
lâzımdır. Ondan sonra verilen maddeler hakkın
da bu takrir okunup oylanacaktır, neticesine 
göre bu maddeler oya sunulacaktır. Diğerleri 
oya sunulmadan tümü hakkında ovlamaya git
mek suretiyle netice alınacaktır. Takrir bu şe
kildedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Başkan
lık Divanının bir görevi de bir kanunun Meclis
ten tam ve kâmil mânasiyle bâzı formalitelere 
riayet etmek suretiyle çıkarılmasını temin eder. 
Biz, bu şekliyle, bu maddeleri okutmak suretiy
le bu Mecliste âzami 2 saatlik bir müddet için
de bunu halleder bir vaziyet karşısında kalırız. 
iki saatlik bir madde okunması ile kanunda bâzı 
itirazdasın dermeyan olunmasına da mâni olu
ruz. Müsaade buyurun da maddeleri teker te
ker okuyalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
takdir sizin ve Yüce Meclisindir, şüphesiz. Yal
nız takririn mânası budur. Sayın Mustafa Uyar'-
ın da kifayet aleyhinde konuşmasının sebebi bi
zim takririmizi böyle anlamış olmasından dola
yıdır. Arkadaşımız diyorlar ki, maddeler, hakkın
da konuşmak imkânı olsa idi kifayet önergesi
nin aleyhinde konuşmazdım. 

BAŞKAN —> Efendim, tekrar izah edeyim. 
Bir arkadaşımız bir önerge vermiş ise, bir de-
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ğişiklik önergesi, elbette o önergesini izah sade
dinde kısa bir beyanda bulunabilecektir. 

Maddeyi okutuyorum. 
GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI ISMAtL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Takdir Baş
kanındır, efendim. 

BAŞKAN — Birinci maddeye geçtik. Kanu
nun ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır, ivedi
likle görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapulama kanunu tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 

Umumi hükümler 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı tarih
te il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışın
da kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını 
bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapu
lu olanların da kayıtlarını bu kanun hükümle
rine göre yenilemek suretiyle kadastro plânları 
tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur. 

Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kaza i fa
aliyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün 
gayrimenkuller hakkında kadastro plânlarının 
tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak tâyini
ni ve tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici 
bırakılmamasını istihdaf eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ni
hat Diler tarafından verilmiş bir değişiklik öner
gesi vardır. Okutuyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Önergemi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Kısa bir izah hakkı tanıyaca
ğım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
Gerekçe: 
Hali hazırda, Medeni, Kanun, çiftçiyi Top

raklandırma Kanunu ve Tapulama Kanununun 
tatbikattaki neticeleri birbirlerine tamamen zıt 
birinin hak diye tesbit ettiğini diğeri haksızlık 
olarak tesbit etmekte. Bu durum hukukan objek
tiflik, daimilik prensiplerine aykırılık teşkil et

mekte, huduttaş olan iki köyde yaşıyan vatan
daşlar arasında Hükümete, Devlete karşı itima
dın sarsılmasına sebebolmakta. Çoğu zaman fiilî 
bir anarşiye yol açmakta, bizzat ihkakı hakla 
birini mezara, diğerini hapishaneye götürmek
tedir. Bu sebeple, her türlü toprak tesbit ve tev
zi faaliyetlerinin kadostro faaliyetinden sonra 
yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bu itibarla, 1 nci 
maddeye bu 3 ncü fıkranın eklenmesini istemek
teyim. 

Madde 1. 
Fıkra 3: 
Her türlü toprak tesbit ve tevziine kadastro 

faaliyetinden sonra başlanır. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 

mu?.. 
GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Diler zatıâliniz içtüzüğün vermiş bulunduğu 
Komisyonun bir önergeye katılmamak suretiyle 
boyanda bulunması karşısında mücmelen beyan 
etme halikını zaten kullanmışsınız, kısa bir şe
kilde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Konuşmak 
mecburiyetindeyim, iyi de okunmadı zaten. 

BAŞKAN — iyi de okunmadı mı? Aynı şe
kilde beyanda geçti. Yerinizden lütfen kısa bir 
beyanda bulununuz izah sadedinde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yerimden ni
çin?.. içtüzük bana bu hakkı vermiş. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

a r k a d a ş t ı m , gecenin, bu vaktinde vakitle; ini-
zi almak istemiyorum. Ben bu kanunu tatbik 
etmiş vaziyetteyim. Vatandaşların içinde bu
lunduğu ıstırabı gördüm, müşahede ettim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, birinci madde... 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bu yönü iti

bariyle, bilinci maddede değişikliğin yapılma
sını istiyorum. Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun tatbikattaki neticcleıi başka, Medeni Ka
nununla başka, yine kadastro faaliyetlerinin 
neticesinde meydana gelen hukukî netice baş
kadır. Bu başka1 ıklırdan mütevellit vatandaş
lar biribirine düğmektedir. Hükümete, Devlete 
karşı o1 an vatandaşlarımı itimadı sarsılmış va
ziyettedir. Toprak tevzi komisyonlarının köy-
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lçre gidip faaliyete başlaması neticesinde, on
ların faaliyetlerini haksızlık telâkki etmekte, 
vatandaş birbirine girmekte ve umumiyet iti
bariyle o köylerde âdeta bir ihtilâl havası es
mektedir. Bu sebeple feci bir takım hâdiselerin 
önüne geçmek için, vatandaşları mahkeme ka
pılarında sürüm sürüm olmaktan kurtarmak 
için. kadastro 'faaliyetini, toprak tevzi komis
yonu faaliyetinden evvel nazarı itibara almak 
gerekir. Sayın Bakan daha evvel müzakereler 
cereyan ettiği sırada sorduğum suale, bütçe 
müzakerelerinde de böyle bir prensip kararma 
varıldığını ve Sayın Bakanın Bakanlığından 
evvel diğer bakanlar da izah ettiler. Burada 
arkadaşlar enine boyuna bu meselenin üzerinde 
durduklar vakit, biz prensip kararma varmışız, 
toprak tevzi komisyonları ancak tapulama fa
aliyeti bittikten sonra köylere gidip araziyi tes-
bit ve tevdi edebilirler, diye prensip kararını 
kabul etmiş vaziyettedirler. Fakat, maalesef, 
bu prensip kararı yerine getirilmemiştir. Bunu 
prensip kararı olmaktan çıkarıp kanunun bir 
hükmüne raptetmek zarureti vardır, öteden-
beri Yüce Meclis bunun üzerinde durmuştur. 
Lütfen iltifat buyurunn, teklifim kabul edilir
se vatandaşların büyük bir kışımı sıkıntıdan 
kurtarılacaktır, vatandaşların büyük bir derdi 
bu kanunun hükmüyle halledilecektir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN —, Değişiklik önergesine komis
yon katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekli ile oyunu
za sunnuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Birinci madde okunan ve yazılan şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanunun uygulanması dışında kalan 
gayrimenkullar 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sa
hipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz ka
yalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uya
rınca ormann sayılan yerler, tapulamaya tabi 
tutulamaz. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi 
gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olma
dığı hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık 
çıkarsa tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. 
Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili 
kanunların esasları dairesinde çözülür. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Sayın 
Nihat Diler tarafından verilmiş bulunan bir 
değişiklik önergesi vardır, onu okutacağım. 

(A. P. sıralarından, «Zaten her maddede 
muhakkak bir önergesi var», sesleri.) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — önerge ver
meden mi çıkartalım yani, beleşten mi çıksın? 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum. 

Nihat Diler 
Gerekçe : Orman Kanununun 1 nci madde

sinde orman sayılan yerlerin bir kısmı ilim 
ve tene göre ormanlık vasfını kaybetmiştir. 

Orman olmak vasfını kaybetmiş tama
men kültür arazisi mahiyetinde olan bir gay
rimenkulun, süratle kadastro faaliyetinden 
uzak tutulması iktisadi menfaatlerimizi ön-
liyecek hem de hudut düzeninde bir keymekeş-
lik meydana getireceğinden; 

Madde 2. 
Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile 

avnı nitelikte olan sahipsiz kayalar tepe
le r\ dal lar ve ilim ve fene göre bilirkişi 
mütalâasiyle ormanlık vasfını kaybetmiş olan 
verler hariç Orman Kanunu uyarınca orman 
sayılan yerler tapulamaya tabi tutulmaz. 

Birlik sınırları içinde kalan bu gibi gayri
menkullerin tartulamaya tabi olup olmadığı 
hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık çı
karsa, tunulama tutanağı ve krokisi ynpılır. 
Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

BAŞKAN — Komisvon? 
GEOtOt KOMÎSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Efendim ko
misyon katılmıyor. Esasen 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde gecen dönemde dâhil 
edilmiştir. Arkadaşımı tatmin etmiş olacağını 
zannederiz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun efen
dim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayaı, Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu ikinci mad
dede, benim teklif ettiğim eğer kabul edilirse 
ormanın, vatandaşın, Hazinenin arazisi ayır-
dfcdilmiş olacaktır. Bugün orman diye te
lâkki edilen büyük bir kısım arazi vardır 
ki, bunlar ormanlık vasfını ilmen ve fennen 
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kaybetmiş durumdadır. Tam mânasiyle bir 
kültür arazisi haline gelmiştir. Fakat Orman 
Kanununun birinci maddesi burayı orman ola
rak göstermektedir.Eğer, kadastro faaliyeti ile 
ilmen ve fennen bilirkişi mütalâasına göre 
orman olmaktan çıkmış kültür arazisi ha
line girmiş yerleri de tesbit eder ve bu su
retle vatandaşa tevzi etmek imkânı hâsıl 
olursa, bu kanunun maksatlarından birisi de 
meydana gelir ve 5602 sayılı Kanunun en 
aksak noktalarından birisi de bu idi. maa
lesef bu da eğer bizim takririmize iltifat edil
mezse bu da tahakkuk etmiyecek ve bu kanu
nun evvelki âkibeti yine başına gelecektir, ka
naatindeyim. Onun için, iltifat etmenizi say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesine komisyon ka
tılmıyor, Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

îkinci maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Bölge ve birlikler 

MADDE 3. — Tapulama işleri için her ilin 
merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her 
bucak merkezi ile her köy birer birlik sayılır. 

11 ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları 
dışında kalıp da bir bucak merkezine veya kö
ye bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbi
kine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya 
veyahut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözete
rek topluca veya kısım kısım bucak veya köy
lerin birlik sınırları içerisine almıyan tapulama 
müdürü salahiyetlidir. 

BAŞKAN —- 3 ncü madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

idari teşkilâtta değişiklik 

MADDE 4. — Birlik genel sınırı dâhilinde 
ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edil
dikten sonra, birlik tamamının veya bir kısmı
nın, idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle, bu 
kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut 
başka bir birlik dâhilinde tapulamayı icabettir-
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miş olması birlik dahilindeki tapulamayı dur
durmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri dai
resinde devam edilir. 

Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ay-
rica tanzim ve alâkalı tapu idaresine devrolu-
ııur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Dördüncü maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilât 

İdari teşkilât 

MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede 
bir tapulama müdürü tarafından idare olunur. 
iler bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, 
fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört 
teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, kâtip, 
daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Genel mahkemelere aidolup da 
bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve işleri, tesbit 
olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üze
re, her bölgede tek hakimli ve asliye mahke
mesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama mah
kemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hc'ı-
kimler Kanunu hükümlerine tabi olup, tercihan 
hukuk hâkimliği yapmış olanlar arasından se
çilerek tâyin edilir. 

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, 
mübaşir ve hademe verilir. Zabıt kâtibi ve mü
başirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hüküm
lerine tabidir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Altıncı maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

İdari memurların tâyini 

MADDE 7. — Tapulama müdürleri kontrol 
mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memur-
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lan, teknisyen ve yardımcıları Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünce re'sen, bu teşkilât 
mensuplarından ve bu maksatla açılmış ve 
açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar ara
sına an tâyin edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hiz-
metiiler ise, tapulama müdürünün teklifi üze
rine mahallinin en büyük mülkiye âmiri ta
rafından tâyin olunurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik 
ile belirtilir. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. 7 n.ci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 7 nci madde aynen kabul edilmiştir 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

MADDE 8. — Tapulama müdürü, bu kanun
da ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden 
ba^ka, tapulama işlerinin çabuk ve düzenin
de yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri 
alır ve memurların iş durumlarını takibeder. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde değişiklik 
önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza cunuyo-
ruıu. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme 

salâhiyeti 

MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık 
veya ücretle çalışan her hangi bir memuru, 
yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için, oradan 
Genel Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bu
lunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın kad
rosu ile birlikte dilediği yerde vazifelendir
mek salâhivetini haizdir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

MADDE 10. — Tapulama yapılacak bölge
ler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
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teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi 
ile tâyin olunur. Bu husus, tapulamaya bağ
lamadan en az bir ay önce Resmî Gazetede, 
bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu 
il merkezinde mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Ayrıca radyo ve Ankara ile istanbul'da çı
kan günlük birer gazetede ilân yapılır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde deği
şiklik önergesi yoktur. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilânı 

MADDE 11. — Her birlikte tapulamaya 
başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tâ
yin olunarak, bu bölge meıkezinde ve tapula
masına başlanacak birliklerle bitişik birlik
lerde on az, onbeş gün evvel mûtat vasıtalarla 
ilân edilir. 

Bu ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulun
duğu en büyük mal memuruna tevdi ve keyfi
yet bir tutanakla tevsik olunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerin<V deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

MADDE 12. — Her birliğe ait vergi kayıt
ları ite tapu kayıtları (üzerlerindeki bütün hak ve 
mükellefiyetleri, takyitleri ve şerhıeri muhtevi 
olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarılır. Bu 
kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar ta
rafından tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, be
lediyeler, özel idareler ve müesseselerle şahıs
lar tarafından yaptırılmış harita ve plânlar
dan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesi
kaların örneklerini aldırabilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. 12 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin 
istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte 
tapulama işine başlamadan önce, mahallî hu-
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kak mahkemelerinden o birlikteki gayrimen
kullar hakkında tapulama ile ilgili olup, görül
mekte bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış 
OIUD. da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer 
listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi 
kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak 
üzere, teknisyen ve yardımcılarına tevdi eder. 
Gayrimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiye
tine göre ihtilâf mülkiyete ait ise maliki 
açık bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o kı
sım işaretlenmek suretiyle birlikteki parsel sı
rasına göre ilgili gayrimenkullerin tcsbitini 
yaptırarak tutanakları ekleriyle birlikte he
men tapulama mahkemesine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından 
sonra o birlikte bulunan gayrimeiıkul hakkın
da mahallî hukuk mahkemelerine açılan dâva
lar derhal tapulama müdürüne bildirir. Bu 
halde tapmama müdürü yukarıki fıkralar 
hükmü dairesinde işlem yapar. Mahallî hukuk 
mahkemesinde görülmekte olan dâvanın ko
nusu gayrimenkul hakkında, tapulama tuta
nağı tanzim edilince, keyfiyet hemen dâvanın 
görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir, 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazılan 
ve okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

14 ncü madde üzerinde Sayın Salih Yıldız 
tarafından verilen değişiklik önergesi var, oku
tuyorum. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — G<?ri alıyorum. 
BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir. 

Bilirkişilerin seçilmesi 

MADDE 14. — Tapulama müdürü; tapula
ması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar 
kurulu üyelerini ve beleriye teşkilâtı olan 
yerlerde belediye başkanım, o birliğin tapula
masına başlamadan önce, bölge merkezine da
vet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını ken
dilerine anlatır. Köy veya belediye idaresinin 
en yüksek karar organını toplıyarak bu işler
de bilgi sahibi altı bilirkişi seçmelerini ve ad
larını bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir 
tutanakla tevsik eder. 

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy ida
resinin veya belediyenin ne yüksek ka

rar organı, muhtar veya belediye reisinin baş
kanlığında toplanarak salt çoğunlukla altı 
bilirkişi seçer. Birinci toplantıda çoğunluk 
bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. 
O gün bulunanların mevcudu ile seçim ya
pılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. 
Seçilenlerin adları muhtar veya belediye reisi 
tarafından tapulama müdürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknis
yeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde di
ğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği tak
dirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak 
veya köye bağlı olmaksızın birlik ssyılan 
mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye 
amirlerince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hu
susi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkul
lerin tamamının veya bir kısmının durumu
nu o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, ta
pulama müdürünün müracaatı üzerine alâkalı 
civar birlikler veya şehir ve kasaba halbndan 
o bölgenin mülkiye âmiri tarafından bilirkişiler 
seçili:*. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi olmadığına göre maddeyi oku
nan ve yazılan şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edlimiştir. 

Bir önerge vardır, önergenizde İsrar ediyor 
musunuz ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Meclis çalışmalarına saat 24 te son verilme
sini saygılarımızla rica ederiz. 
C. H. P. Grupu Adına A. P. Grupu Adına 

istanbul İstanbul 
Reşit Ülker Muhiddin Güven 

T. î. P. Grupu Adına Y. T. P. Grupu Adına 
Diyarbakır Hakkâri 

Tarık Ziya Ekinci Ali Karahan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
önce bir münteha tâyin edilmediği cihetle, 
gücümüzün yettiği kadar devam etmeye ça
lışıyorduk. önerge gelmiştir, önergeyi Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabui edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmemişth. 

Devam ediyoruz. 

— 277 — 



M. Meclisi B : 90 3 . 5 . 1966 O : 2 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Ne zamana 
kadar efendim. 

BAŞKAN — Mümkün olan bir nisbete kadar, 
gücümüzün yettiği ana kadar. 

(«Ekseriyet de yok, ne zamana kadar bu 
devam edecek, sabaha kadar mı devam ede
cek» sesleri) Sabaha kadar devam edemiyece-
ğmi takdir edersiniz. Nihayet bundan en müş
teki olan kimse de Reisinizdir. 

Yemin 

MADDE 15. — Bilirkişilere, tapulamaya baş
lamadan önce tapulama müdürünün daveti 
üzerine, tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki 
sulh hâkimi tarafından Hukuk Usulü Mahke
meleri Kanunu gereğince yemin ettirilir ve key
fiyet tutanakla tevsik olunur. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi' yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

Bilirkişiliği engelliyen haller 

MADDE 16. — (40) yaşını bitirmemiş 
alanlarla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suç
tan kesinleşmiş şekilde hükümlü bulunanlar 
bilirkişi seçilemezler. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 17. — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, karde

şine, kardeşinin çocuklarına ve eşlinin usul ve fü-
ruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde, 

b) Tesbiti yapılan gayrimenkul ürerinde 
hak iddia ederlerden biri ile arasında dâvası 
bulunanlar, 

c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlere (a) bendinde yazılı dere
cede hısımlığı olanlar, 

Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

BAŞKAN — Efendim, kâtip arkadaşımız 
doğrusunu okudu, fakat bir değişiklik isteni
yor, bir tertip hatası var. Bunun hakkında ve
rilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının 17 nci mad

desinin (e) bendindeki «hak iddia edenlere» 
deyiminde baskı hatası bulunduğundan «hak 
iddia edenlerle» olarak tashihan kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komsiyon Geçici Komisyon 
Sözcüsü Başkanı 
Elâzığ istanbul 

Kevni Nedimoğlu İsmail Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — Bunu bu şekilde düzeltilmesi 

hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde düzeltmek suretiyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birlik sınırının tâyini 

MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine mün
hasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı 
beraberce birlik genel sınırını tâyin ve buna 
ait krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlik bitişik bölge veya bir
liklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ih
tiyar kurulu üyelerinin ve genel sınırlan tâ
yin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik 
birliklerin varsa bilirkişilerin irae ve beyan
larından, köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme 
ilâmı ve benzeri vesikalardan, tapu ve vergi 
kayıtlarından istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet 
ve intifa bakımlarından kül teşkil eden gayri
menkul, teknik zaruret olmadıkça, aynı birlik 
sınırı içine alınır. 

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu 
birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü 
işi inceler ve karara bağlar. Bu karar ilgili 
hazırsa tefhim, değilse tebliğ edilir. 

Tapulama müdürünün kararma karşı tef
him veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta 
içinde tapulama hâkimine itiraz edilebilir. İti
raz, 15 gün içinde ve evrak üzerinde incelene
rek karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 
BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde değişik

lik önergesi yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 
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Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 
MADDE 19.'— Tapulaması yapılacağı ilân 

edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtil 
memiş olan gayrimenkullerin sahipleri, ma
halli icaplara göre, sınırlarını belirtecek 
şekilde işaretler koymaya ve bu işaretleri mu
hafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağı
nın tebliği halinde, gerekli malzemesi idarece 
temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapula
ma müdür ve memurları tarafından tarif olu
nacak şekli getirmeye mecburdurlar. 

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci 
madde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği 
tarihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazife
sini yerine getirmezse 88 nci madde uyarınca 
cezalandırıldıktan başka, bu işlemler 75 nci 
maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek 
üzere teknisyen tarafından yaptırılır. Masraf 
tutarı tapulaima tutanağına kaydedilir. Mas
raf tupalama harcı ile birlikte ve aynı usul 
dairesinde alâkalıdan tahsil olunur. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde önerge 
verilmemiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilânı 

MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yar
dımcısı 12 ve 13 ncü maddeler gereğince alıına-
cak kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vere
ceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını 
yapacakları mevkii veya sokağa gidecekleri gü
nü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya 
belediye başkanı marifetiyle ve mûtat vasıta
larla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu 
hususta düzenlenecek ilân ihtiyar kurulunun ça
lışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına 
asılır. Keyfiyet, bir tutanakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerini di
ğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bu
lunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapla
rında tapulama yapılacağı belirtilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde Sayın 
Salih Yıldız bir önerge vermiştir, önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ta'pulaana Kanunu tasarısının 20 nci mad-

desiriin 'aşağıdaki şekilde tadilini talebedenim. 
Van 

Salih Yıldız 

Madde 20. Tapulama teknisyen! ve yardımcı
sı 12 ve 13 ncü maddeler gereğince alınacak ka
yıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bil
gilerden faydalanarak tapulamasını yapacak
ları mevkii veya sokağa gidecekleri" günü tesbit ve 
en az on'beş gün evvel muhtar veya belediye baş
kanı marifetiyle ve mûtat vasıtalarla «birlikleri 
içinde ilân ettirir ve ayrıca bu hususta düzenle
necek ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin ve
ya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet 
bir tutanakla tesbit olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerini ve 
diğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırları
nı göstermek ve iddialaraTnı bildirmek için hazır 
bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapla
rında tapulama yapılacağı belirtilir. 

BAŞKAN — Komiyon olarak katılıyor mu
sunuz, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

ıBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Salih Yıldız. 
M. SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu maddeden maksat hak sahiple
rinin hakkını teminat altına almaktır. İki günlük 
bir ilân '.müddeti hak sahiplerinin haiklannı ma
hallinde itiraza bağlamaları son derece güçtür. 
Bu 'itibarla, bu ilân 'müddetini 15 'güne çıkarmak
ta kati bir zaruret vardır. Her ne kadar, en az 
iki gün evvel ilân edilir deniyorso da, bizde ma
lûm bir alışkanlık haline gelmiştir, mutlaka iki 
o'iin evvel 'ancak ilân yapılır. Ondan daiha evvel 
M'ân yoluna gitmek mümkün değildir. Bu itibar
la, bunu 15 güne çıkarmakta büyük faydalar 
vardır. Aksi takdirde ihtilâfları başından önle-
mem'iş oluruz. Bu itibarla, komisyondan da rica 
^diyorum, buna katılmakla her hangi bir sakınca 
da mevzuubalhis değildir. İlân 'müddetini 15 gü
ne çıkarmalarını kaibul buyurmalannı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. Bu, tatbikatta müspet netice vermiş-' 
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tir. 15 gün evvel de verilebilir. Bu, takdire bağ
lı bir keyfiyettir. Ancak, zamanında verilmiş 
olması mühimdir: Müspet tatbikatı olması ha
sebiyle iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 

Gayrimenkullerin tesbit usulü 

MADDE 21. — Tapulama teknisyeni ve yar
dımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun 
bulunduğu yere giderler. Bilirkişiler, muhtar 
ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri 
ve sair alâkalılar muvacehesinde tapu ve ver
gi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilin
de teslim alacakları sair vesikaları en az üç bi
lirkişinin ve muhtarın malûmatına müracaat 
suretiyle tetkik ve mahalline tabbik ederek par
selleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı 
esaslar dairesinde hak sahiplerini tâyin ederler. 
Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan 
parselleri ölçer veya hava fotoğraflarına işaret
lerler. 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gere
ken klâsik ve fotogrametrik metotlara ait tek
nik hususlar yönetmelik ile açıklanır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde Sa
yın Salih Yıldız tarafından verilmiş bulunan 
değişiklik önergesi vardır. Onu okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının 21 nci madde

sine, «Plak sahipleri dinlendikten sonra» ibare
sinin ilâvesiyle maddenin aşağıdaki şekilde ted
vinini arz ve talobederim. 

Van 
Salih Yıldız 

Madde 21. — Tapulama teknisyeni ve yar
dımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun 
bulunduğu yere giderler. Bilirkişiler muhtar 
ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve 
sair alâkalılar muvacehesinde; hak sahiplerini 
dinledikten sonra tapu ve vergi kayıtlarının ve 
ikrazı halinde imza mukabilinde teslim alacak
ları sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muh
tarın malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve 

mahalline tatbik ederek parselleri sınırlandı
rır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde : 
hak sahiplerini tâyin ederler. Bu suretle hak 
sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer ve- • 
ya hava fotoğraflarına işaretlerler. . . 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edflmesi gere
ken klâsJk ve fotogrametrik metotlara teknik 
hususlar yönetmelik ile açıklanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — O halde buyurunuz Saym Sa- * 
lih Yıldız. 

SALİH YILDIZ (Van) — Efendim, tapula
ma teknisyenleri umumiyetle, bir hâkimin yap
tığı şekilde etraflı bir tetkikat yapmak imkân
larına hiçbir zaman sahibolamamışlardır ve ola-
mıyacaklardır da. O itibarla, bu hükümle ma
halline gittikleri takdirde, evvelâ mevcut far- •'. 
maliteyi tatbikinden ileri goçmiyeceklerdir. 
Halbuki hak sahiplerini mutlaka dinlemek şar
tını koştuğumuz takdirde tatbikata geçmeden 
evvel hak sahibi dinlenecek, hakkını göstere
cek, üzerinde tatbikat yapılacak, arazi irae edil
miş bulunacak, böylece her hangi bir haksız
lığa mahal kalmıyacaktır. Aksi takdirde, bilir
kişi dinlenmesi, ibraz edilen vesikaların tetkiki 
ile iktifa edilecektir. Bu takdirde pek çok hak
ların kaybolması mümkündür. Komisyon her ne 
kadar buna. katıimamışsa da kanaatimce tatbi
katta bunun büyük aksaklıkları görülecektir.-' 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 

MADDE 22. — Teknisyen ve yardımcısı; 
bilirkişilerin mütalâasını kanaatbahş görmedik
leri veya bilinkişiler o işte bilirkişilik yapamı-
yacak durumda bulundukları takdirde, bilirki
şilerin mütalâasiyle bağlı olmaksızın sair kim
selerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat ede
bilirler. 

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilâfına 
yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara istinadet-
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tirilir ve mucip sebepleri tutanaklarda belirti
lir. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir 
ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kuru
lundan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâ
tı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar 
kurulu üyesine terettübeden vazifeler, varsa 
mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üye
si, yoksa belediye başkanı ve encümen üyesi ta
rafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hük
mü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muh
tar ve belediye başkanı ve bunların yerine ka
im olanlar hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergesi vardır, onu okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
22 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve talebederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Not: Tapulama Kanunu. 
Teknisyen ve yardımcısı bilirkişi mütalâa

larının kendi müşahedelerine ve gayrimenku
lun durumuna, mevcut kayıt ve vesikaların 
muhtevasına uygun olmadığını veya bu müta
lâaların kanaatbahş gerekçeye dayanmadığını 
görürse, bu takdirde mütalâalarını şayanı ka
bul görmediği bilirkişi adedi kadar evvelâ se
çilmiş bilirkişiler arasından varsa evvelce tes-
bit edilmiş sıra üzerinden köy veya belediye
nin en yüksek karar organından yeni bilirkişi 
isimlerinin verilmesini talebeder. 

Bu uzuvlar talebin kendilerine ulaşmasın
dan itibaren iki gün içerisinde talebi karşıla
maya veya esbabı mucibesinde göstermek su
retiyle müracaatın yerine getirilmemesi sebebi
ni teknisyen veya yardımcısına bildirmeye mec
burdur. 

Bu takdirde, teknisyen ve yardımcısı yeni
den bilirkişi istenmiş olmasının nedenleriyle 
yukarıda ismi geçen uzuvların bu talebin red
dine esas gösterdikleri sebepleri de bir yazıya 
eklemek suretiyle hâkimden bir karar verilme
sini talebedebilir. 

Hâkim iki gün içerisinde kesin kararını ve-
Tİr. 

Gerekçe: 

Maddenin bu şekilde tedvinini H. U. .M. K. 
na muvazi olarak ihtiyaçlara uygun ve hakkın 
tecellisinde daha teminatlı olan 14 ncü madde 
ile çelişik bir mahiyet arz etmesidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAlL 

HAKKI TEKÎNEL (İstanbul — Katılıyoruz, 
edendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şeki;yle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 ncu maddeler üzerinde değişiklik öner
geleri yoktur. O bakımdan bir formalite icabı 
olarak maddeleri okutup oylarınıza sunacağım. 

T'apulama tutanağının tanzimi 
MADDE 23. — Tapulama teknisyeni ve 

yardımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde 
ettikleri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini 
lıeı* gayrimenkul için açacakları bir tutanağa ya
zarlar. 

Teknisyen ile yardımcısı görüş ayrıkğı çık
tığı takdirde teknisyen oyu tercih olunu *•. Yar
dımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardım-
cısiyle muhtar, bilirkişiler, mütalaa ve şahadet
lerine müracaat edilen diğer kimseler, oradı hazır 
bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahip
leri ve tesbite itiraz edenler varsa bunlar veya 
mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan is-
tinkâf halinde keyfiyet o şahsın imzasının yerine 
yazılarak diğer bulunanlar tarafından tasdik olu
nu:'. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce yönetmelik ile 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Maddeyi okunan ve ya
zılan şekli ile oyunuza sunuyoı-um : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutanakların tevdii 

MADDE 24. — Her birlikte, tupulama işi
nin bitiminden sonra teknisyen ve yardım
cısı tarafından tapulama tutanakları; gayri
me!» küllerin parsel numaralan sırasına göre, 
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maliklerinin ad ve soyadlarını, tutanağa iliş
tirilen belgelerin sayısını ve gayrimenkullerden 
itirazlı olanları gösterir iki nüsha cetvel ile 
birlikte tapulama müdürüne verilir. 

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası im
zalanarak iade olunur, ikinci nüshası evrakı 
müsbite mahiyetinde saklanır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Tutanakların tetkiki 

MADDE 25. — Tapulama müdürü 24 ncü 
madde gereğince kendisine verilen tutanak
ları en kısa bir zamanda tetkik ederek noksan 
veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve 
yardımcılarına ikmal ve tashih ettirir. 

İkmal ve tashih, alâkalıların haklarına 
müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tu
tanaklarının tanzimindeki esaslara riayet olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama müdürü; tapula
ması biten birliklerde mevcut gayrimenkul-
lerin tesbit durumunu ve maliklerini ve varsa 
itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazı-rlıya-
rak birliklerde ihtiyar kurulunun veya be
lediye başkanının çalışma yerinin kapısına 
ve ayrıca bölge merkezinde belediye başka
nının göstereceği yere (30) gün astırmak su
retiyle, itirazı olanların bu müddet içinde 
tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân 
eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği ta
rihler tutanak ile tevsik olunur. (30) gün
lük itiraz müddeti, yerlerine en son asılan 
cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden iş
lemeye başlar. 

Tapulama müdürü; henüz tapulaması ni
hayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya 
mevkiden daha küçük olmamak sartiyle, tes-
bitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tu

tanakları teknisyen ve yardımcısından alarak 
yukardaki esaslara göre ilân etmeye salahi
yetlidir. 

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında 
Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazılan ve oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Tutanakların tasdiki 

MADDE 27. — (30) günlük itiraz müd
deti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama 
tutanaklarına ait tesbitler kesinleşir. Tapula
ma müdürü müddetin bitimini takibeden gü
nün tarihini koyarak tutanakları tasdik eder. 

BAŞKAN— Madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazılan ve oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

itirazların komisyonda tetkiki: 

MADDE 28. — itirazlı tutanakları tetkik et
mek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 
fen ve tasarruf kontrol memurlarından müte
şekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 

Bölgede harita ve kadastro yüksek mü
hendis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol 
memuru yerine üye olarak bunlar alınır. 

icabı halinde komisyon veyn üyelerden 
biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat 
yapar. Alâkalıları dinler, elde edeceği neti
ceye göre işi karara bağlar. 

Komsiyonun kararı, tapulama müdürü ta
rafından itiraz eden ile lehine tapulama tes-
biti yapılana tebliğ olunur. Alâkadarlar teb
liğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapula
ma mahkemesine dâva acıktıkları takdirde ta
pulama tutanağı ve ilişikleri tapulama 
hâkimi tarafından celp ve ihtilâf 6 ncı bölümde' 
yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) 
gün içinde dâva açılmadığı takdirde komisyon 
kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü 
tarafından kararın altına yazılarak tasdik olu
nur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmemiştir. Maddeyi okunan ve ya
zılan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

itirazların inceleme süresi ve sonuçları 

MADDE 29. — Tapulama komisyonu, askı 
ilânından itibaren üç ay içinde itirazlı tu
tanakları tetkik ederek karara bağlar. Bu 
süre içinde karara bağlanmamış olan itiraz
ların, geri kalış sebepleri kararda belirtil
mek suretiyle, üç ayın bitiminden sonra da in
celenmesine devam edilir. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin 
halline kendisini salahiyetli görmediği hal
lerde, sebebi belirtilmek suretiyle itirazlı tu
tanaklar müdür tarafından derhal tapulama 
mahkemesine tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde depişiklik 
önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazılan ve oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir." 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin 
verilmesi 

MADDE 30. — Tapulama müdürü tarafın
dan tasdik edilen tutanaklarla, tapaluma ko
misyonunun kesinleşen kararlarına ait tuta
naklar, birlikler itibariyle parsel numarası sı
rasına göre ve tutanakların tasdik tarihi, tes
cil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu 
kütüklerine geçirilir. İtirazlı olup tapulama 
.komisyonunca tetkik edilmekte olan veya ta
pulama mahkemesine intikal etmiş bulunan 

gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kü
tük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu 
teşkilâtı memurlarını çalıştırmaya Genel Mü
dürlük salahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten 
sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları 
aynea verilmek üzere tapu senetleri alâka
lılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve 
sair fer'i siciller mahallî tapu idarelerine 
devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha 
devir cetvelinin birisi tapulama müdürlüğün
de, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü 
nüshası kütük ve pafta örnekleriyle birlikte 
Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plânlar fennî esasla i: daire
sinde tanzim edildikten sonra teknisyen ve 
teknisyen yardımcısı tarafından imzalanır. Bun
lar bölgede bulunan harita ve kadastro yük
sek mühendisi veya bunların yerine vazife gö
ren fen kontrol memuru tarafından fennî kont
rolü1 yapıldıktan sonra tasdik olunur. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazı
lan ve okunan şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 31 - 32 ve 33 ncü 
maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri ve
rilmiştir. Bilhassa 32 ve 33 ncü maddeler tah
min ederim, uzun müzakereleri mucibolacak-
tır. Bu sebeple, Birleşimi bugün saat 15.00' te 
toplanacak olan T. B. M. M. toplantısından 
sonra toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0,35 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
Hatay köylerini biran önce içme suyuna kavuş
turmak için gereken tedbirlerin ahnıp alınma
dığına dair soru önergesi ve Köy İsleri Bakanı 
yerine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı 
cevabı (7/97) 

28 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanı ta

rafından, yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda aracılığınızı dilerim. 

Hatay Milletvekili 
Yahya Kanbolat 

Hatay ili köy envanter etütleri sonuçlarına 
göre, Hatay'da mevcut 544 aded köy veya ma
halleden 85 adedi sulu, 154 adedinin suyu ye
tersiz ve 305 adedinin ise susuz olduğu anlaşıl
mıştır. Bu miktarların tesbitinde adam başına 
60 Lt./gün ihtiyaç esas alınmıştır. Bu kıstas 
üzerinden 544 aded köyün yüzde 16 sı sulu, yüz
de 28 i suyu yetersiz ve yüzde 56 sı susuz ola
rak tesbit edilmiştir. 

Aynı incelemeye göre, sulu görülen köylerin 
içme suyu tesisleri de tam fennî ve sıhhi tesis
ler olarak kabul edilmemektedir. Köylerin bir 
kısmı içme sularını civardaki kaynaklardan ve 
âdi kuyulardan temin etmektedirler. Mevcut 
âdi kuyular ise 5 - 10 metre arasında bir derin
lik ihtiva etmekte ve köylerin ihtiyaçlarını kar-
şılıyamamaktadır. Ayrıca bâzı köyler içme su
larını, suları çamurlu çay, nehir, kanal veya kı
şın yağmur sulariyle biriktirilmiş kuyulardan 
sağlamaktadır. Bu vaziyetin köy nüfusumuz 
için, sağlık bakımından ne kadar tehlikeli oldu
ğu meydandadır. 

1965 yılı yatırım programına göre, 1964 -
1966 yılları arasında Hatay'ın 15 köyüne içme 
suyu sağlanacak ve öngörülen toplam yatırım 
miktarı da 5 182 000 liradır. Bu şekilde beher 
çeşmenin maliyeti 334 000 lirayı bulmaktadır. 
Aynı programa göre, 1964 yılında Hatay'ın köy 
içme suları için 10 000 lira harcanmış ve 1965 
yılında da 1 100 000 lira harcanacağı öngörül
müştür : 

1. 1965 yılı yatırım programında açıkla
nan 10 000 lira, köy içme suları için harcanmış 

mıdır? Harcanmış ise, Hatay'ın hangi köylerine 
içme suyu getirilmiştir? 

2. 1965 yılında harcanması öngörülen 
1 100 000 lira sarf edilmiş midir? Sarf edilmiş 
ise, Hatay'ın hangi köylerine içme suyu sağlan
mıştır? Bu konuda arteziyen kuyusu açma ma-
kinalarına sahip özel veya tüzel kişilere ödenen 
miktar ne kadardır? Öngörülen para sarf edil
memiş ise, bunun sebebi nedir? 

3. Programda yapılması öngörülen 15 çeş
menin maliyeti 5 182 000 lira olarak tahmin 
edilmektedir. Beher çeşmenin ortalama maliyeti 
334 000 lirayı bulmaktadır. Burada bir hesap 
hatası var mıdır? Yoksa* Bakanlık bu ortalama 
maliyeti normal mi bulmaktadır? Maliyet nor
mal ve mâkul telâkki ediliyorsa, hangi köylerin 
içme suları düşünülerek bu projeler hazırlan
mıştır. 

4. Üç yılda gayet pahalı 15 çeşme yapmak
la, Hatay ilinin tamamen susuz 305 ve az sulu 
olan 154 köyün içme suyunun kısa zamanda 
halledilmesine imkân yoktur. Bakanlık, Hatay 
köylerini biran önce içme suyuna kavuşturmak 
için, gereken tedbirleri almış mıdır? Almış ise, 
bu tedbirler nelerden ibarettir? 

5. Hatay'ın köy içme suları konusunda Ba
kanlığın, 1966 yılı için ayırdığı yatırım miktarı 
ne kadardır? 

6. Hatay köy içme sularının biran önce 
halli için Bakanlık, su tankerleriyle bir tevzi 
sistemini düşünmekte midir? 

Saygılarımla. 
T. C. 

Köy İşleri Bakanlığı 26.4.1966 
Plânlama ve Koordinasyon 

Sayı: 515 - 6404 
Konu: Hatay Milletvekili 
Sayın Yahya Kanbolat'ın 
soru önergesi hakkında. 

T. B. M. M. 
Başkanlığına 

İlgi: 7 . 4 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/97 - 1701/8318 sayılı yazıları; 

Hatay köylerini biran önce içmesuyuna kavuş
turmak için gereken tedbirlerin alınıp alınmadı
ğına dair Hatay Milletvekili Sayın Yahya Kan
bolat'ın yazılı soru önergesine Bakanlığımca ve-
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rilen cevabın ilişikte sunulduğunu saygı ile arz 

ederim. 

Köylüleri Bakanı V. 

Cihat Bilgehan 

Devlet Bakam 

3. 1965 yılı, programında Hatay ilinde 55 
köyün içme suyu ole alınmış olup bu işlerin pro 
jo keşif bedeli 7 155 000 Tl. dır. Buna göre be
her köy içme suyu maliyeti ortalama 130 000 Tl. 
dır. Maliyeti beher çeşmeye dinen para olarak 
mütalâa etmek mümkün değildir. Suyun memba-
mdan itibaren köydeki çeşmeye kadar yapılan bü
tün sınai tesisler, isale hattı inşaatı, depolarla 
çeşmeler bu maliyetin içinde mütalâa edilmekte
dir. 

Bu projenin ihtiva ettiği köyler aşağıda gös
terilmiştir. 

Merkezde : Demirköprü, Suvaltı, Şcnköy Bu
cağı, 

Altunözü'nde : Akdarı, Kanberli, Kazkalcsi, 

Hatay köylerinin biran önce içmesuyuna kavuş
turmak için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı
na dair Hatay Milletvekili Sayın Yahya Kanbo-

lat'ın yazılı sorusuna cevaptır 
1. Hatay ilinde 19C4 yılında 555 000 Tl. sar

fı ile (8) köy sıhhi içmesuyuna kavuşturulmuş
tur. Bu köylerin isimleri aşağıda gösterilmiştir. 

Toprakhisar, Altınözü kasabası, Karasu, Ara-
kent. 

İskenderun'da : Haymeseki, Konacık, Kara-
çay ve Kışlaçayı mahallesi, Herdüzü, Işıklı, 
Harksu, Pirinçlik, Er Eğitim Garnizonu. 

Kırıkhan'da : Çataltepe, Çorum, İncirli, Ka-
raçağıl, Karamağara, Gündüz mahallesi, Kangel 
Kelli, Havastepe mahallesi, Bayratlı. 

Samandağ'da : Akmyolu, Yukarı Zisi, Çev-
llk, Hıdırbey. 

Yayladağı'nda : Görentaş, Sebenova, Uluyol, 
Yeditepc (Bızge) Kara'köse, Karacurum, Aşıma-
halle, Termanlı, Çakı, Güvere, Kara'köse (Kerer 
mahallesi) Kaleboğazı mahallesi, Yarımca mahal
lesi, Körfe (Güvercin) mahallesi, Sabanlı mahal-

I leşi, Karahanlı mahallesi. 

İskenderun Ağaçlı 
Beyköy 
Nahırlı 
Değirmenbaşı 
Büyükdalyan 
Arkıtça 
Topaçlı • Kırışan Mahallesi 
Yayılıdamlar 

3. — Samandağ 
4. — » 
5. — Merkez 
6. — Kırıkhan 

— Altınözü 
— Yayladağ 

2 1965 yılında (55) köyün içııesuyu için 1 300 000 Tl. ayrılmış 
ve bu ödenek tamamen sarf edile -ek aşağıda adları yazılı (19) köy 
tamamen içmesuyuna kavuşturul nuş ve (36) köyün içmesuyu inşa
atına da başlanmıştır. İçmesuyu is'ne başlanan köylerin içmesuyu in
şaatlarına 1966 yılında da devam edilecektir. 1965 yılında Hatay 
ilinde artezyen kuyusu anılmamıştı:\ 

1. Merkez — Şenköy Bucağı 
2. » — Suvaltı 
3. » — Demirköprü 
4. Dörtyol — Yoncadüzü 
5. Altunözü — Kanberli 
6. İskenderun — Haymaseki 
7. •. . . » — Hallısu 
8. » — Pirinçlik 
9. Kırıkhan — Çorum 

10. Kırıkhan 
11. » 
H2. ' » 
13. Samandağı 
14. » 
15. » 
16. Yayladağ 
17. » 
18. » 
19. » 

İncirli 
Karaağıl 
Karamağra - Gündüz mahallesi 
Yukarı Zisi 
Çevlik 
Hıdırbey 
Görentaş 
Sebenova 
Uluyol 
Yeditepe (Bozge). 
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Dörtyol'da : Çaylı, İcadiye, Ocaklı, Yeniyurt, 
Yeşilköy, Kuzııculu kasabası, Erzin kasabası, 
Yoncadüzü. 

4. Üç yılda gayet pahalı 15 çeşme yapıldığı 
iddiası mâkul bir hesaba dayanmamaktadır. Ni
tekim 1964 yılında 555 000 Tl. sarfiylc 8 köy, 
1965 yılında ise 650 000 Tl. sarfiyle 19 köy ta
mamen sıhhi içme suyuna kavuşmuştur. Buna 
göre beher köyün ortalama içmesuyu maliyeti 
44 630 Tl. dır. 

Bakanlık, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu 
gibi bütçe ile ayrılan ödenek imkânları ve önce
lik durumları nazarı itibara alınarak Hatay ili 
köylerinde sıhhi içme suyuna kavuşturulması iş
lerini 5 Yıllık Kalkınma Plânı ruhuna uygun 
olarak ele almaktadır. Bütçe ile köy içmcsularına 
ayrılan ödenek artırıldığı takdirde her yıl 
daha fazla köyü içmesuyuna kavuşturmak müm
kün olacaktır. 

5. 1966 yılında Hatay ilinde 48 köyün içme 
suyu inşaatı üzerinde çalışılacak ve 2 288 000 Tl. 
harcanacaktır. Bu suretle 1966 da 33 köy tama
men sıhhi içme suyuna kavuşmuş olacaktır. 

6. Köylere su tankeriyle içme suyu tevzi sis
temi uygun bir hal tarzı olarak mütalâa olun-
mamaktadır. 

2. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
Hatay'ın Altınözü ilçesi ile Yumuşhan, Bayra 
ve Zev köylerinin irtibatını sağlıyan köyrünün, 
1966 yılında, yeniden inşaasının düşünülüj) dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı yerine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm 
yazılı cevabı (7/98) 

28 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanı ta

rafından, yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda aracılığınızı dilerim. 

Hatay Milletvekili 
Yahya Kanbolat 

Altınözü ilçesi, Hatay ilinin dağlık ve dola-
yısiyle en fakir bölgesidir. İlçenin hemen Gü
neyinde bir dere akmaktadır. Yumuşhan, Bayra 
ve Zev adlı köyler, ilçeye gidebilmek için Yaz, 
Kış bu dereyi geçmek zorundadırlar. Yaz mev
siminde dereyi geçmek kolaysa da, Kışın suların 
bollaşmasiyle. derenin geçişi köylüler için ta
mamen bir mesele haline gelmektedir. Nitekim 
ilgili idare bu durumu göz önüne alarak birkaç 

yıl önce, köylerin Altınözü ilçesiyle irtibatları
nı tehlikesizce sağlamak için bir köprü yaptır
mıştı. Ama bu köprü, Kışın dereden akan sula
rın miktarı gereğiyle hesabedilemediği için, 
mutanla p Kış mevsiminde tamamen yıkılmış ve 
bundan sonra da hiçbir makam bu köprü işiyle 
uğraşmak ihtiyacını duymamıştır. Halbuki de
re Kış mevsiminde, Yumuşhan, Bayra ve Zev 
köylüleri için, gerek canları ve gerek malları 
bakımından geçit sırasında daimî bir tehlike 
arz etmektedir. İlgili idarece de önemi bilinen 
bu köprünün tekrar inşası bir zarurettir. 

1. Bakanlık, sözü edilen köprüyü, 1966 yılı 
içinde tekrar inşa etmeyi tasarlamakta mıdır? 
Bu yolda bir hazırlık var mıdır1? Hazırlık yok
sa, köprünün inşası ne zaman düşünülmekte
dir? 

2. Yumuşhan köylüleri, köy yollarının inşa 
edileceği va'di ile talebedilen para miktarını 
aralarında toplamış ve ilgili daireye teslim et
mişlerdir. Ama bugüne kadar ilgili dairenin bu 
alanda hiçbir faaliyeti görülmemiştir. Yumuş
han, Bayra ve Zev köylüleri, Kış mevsiminde 
yolların çok çamurlu olması yüzünden, Altınözü 
ilçesine atla gelmektedirler. Bakanlığın ilgili 
köy yolunun yapılması konusunda, 1966 yılı 
içinde bir hazırlığı var mıdır? Yoksa, bu köy 
yolunu ne zaman yapmayı düşünmektedir? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Plânlama ve Koordinasyon 
Sayı : 516 - 6405 

26 . 4 . 1966 
Konu : Hatay Milletvekili Sayın 
Yahya Kanbolat'm soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 4 . 1966 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/98-1702/8320 sayılı yazıları; 
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yumuşhan, Bayra 

ve Zev köylerinin 'irtibatını sağlıyan köprünün, 
1966 yılında, yeniden inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Hatay Milletvekili Sayın 
Yalıya Kanbolat tarafından Bakanlığıma yönel
tilen yazılı soru önergesinin cevabının ilişikte 
sunulduğunu 'saygı ile arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı V. 
Devlet Bakanı 
Üihat Bilgehan 
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Hatay'ın Altınözü ilçesi ile Yumuşhan, Bayra 
ve Zev köylerinin irtibatını sağlıyan köprünün 
1966 yılında, yeniden inşasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Hatay Milletvekili Sayın Yah
ya Kanbolat'ın yazılı soru önergesine cevaptır. 

1. Altınözü ilçesi ile, Yumuşhan, Akdarı 
(Bayra), Zev köylerinin irtibatını sağlıyan ve 
yıkıldığı bildirilen köprü, 1966 yılı programına 
dâhi) bulunmamaktadır. 

Konu Bakanlığımıza ilk defa intikal ettiğin
den, durumun tetkik ve tesbiti için mahallinde 
inceleme yapılması Valiliğe yazılmıştır. Alınacak 
sonuca göre gereği yapılacaktır. 

2. Yumuşhan - Bayra (Akdarı) yolu, 1966 
yılı programına alınmış olup bu yıl 6 Km. si ya
pılacaktır. 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de, Çanakkale ve İsparta illerine kaçar aded 
imam - hatip ve müezzin kadrosu tahsis edilmiş 
olduğuna dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Ref&t Sezgin'in yazılı cevabı (7/122) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Re-

fet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasını arz ve rica ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1. Çanakkale ve İsparta illerine kaçar aded 
imam - hatip ve müezzin kadrosu tahsis edilmiş
tir? 

2. Niğde iline kaç 'aded imam - hatip ve mü
ezzin kadrosu tahsis edilmiştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 21 . 4 . 1966 

Sayı : 2473 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Niğde Milletvekili Sayın Ruhi Soyer'in 

19 . 4 .1966 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 7/122 
sayılı yazılı soru cevapları aşağıya deroedilmiş-
tir. 

Gereğinin ifasını takdirlerinize arz ederim. 
Refe't Sezgin 
Devlet Bakanı 

1. Çanakkale iline 76 
İsparta iline 59 
Niğde iline 65 

Köy - imam - hatip kadrosu Devle Bakanlı
ğınca tahsis edilmiştir. 

2. Müezzin kadroları Diyanet İşleri Baş
kanlığınca kıstaslarına göre tahsis edüdiğinden 
Devlet Bakanlığınca gerek bu üç ile gerekse di
ğer illere müezzin kadrosu tahsisi yapılmamak
tadır. Devlet Bakanlığına vâki müezzin kadrosu 
'istekleri gereği için Diyanet İşleri Başkanlığına 
intikal ettirilmektedir. 
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GÜNDEMI 
90. BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

n, 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Çarşı ve 'mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, bekçiler kamımı teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160; 
2/141), (iS. ıSayısı 105) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1966] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarmdan seçilen 
b?şev •üyeden kuruilu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (S. Sayısı : 89) ] Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

-»• <m>m <tm ••»•• 


